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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 الممخص

ييدؼ البحث إلى بياف المسوغات التي رد بيا األصوليوف االحتجاج ببعض أحاديث الصحيحيف، 
يضاح األصوؿ العممية الدقيقة المسَتخدمة في ذلؾ بعد التمحيص والتدقيؽ؛ لئال يظف ظافّّ أف األصولييف  وا 

فيما تركوا العمؿ بو مف الحديث خارجوف عف األصوؿ العممية التي وضعيا المحدّْثوف؛ حيث إنيـ أغمقوا 
ؿ لمطعف  الباب بمنيجيـ االستنباطي، أماـ كؿ مغرض يقصد التفمُّت مف نصوص الكتاب والسنة، أو التوصُّ

.  فييا وردّْ بعض أحاديثيا بحجة مخالفة العقؿ أو الواقع أو أي أمر مما يمجأ إليو المشككوف والمغرضوف

تعظيـ الصحيحيف عند األصولييف، ووجوب العمؿ : وسيعرض البحث مف خالؿ فصمو األوؿ
بأحدايثيما، ثـ سيعرج البحث عمى قواعد ترؾ العمؿ بخبر الواحد الصحيح عندىـ؛ عارضًا أربعة قواعد ميمة 

مخالفة الحديث لمقواعد القطعيَّة، وخبر الواحد فيما عمت بو البموى، وعمؿ الراوي بخالؼ ما : في ذلؾ؛ ىي
فيو مخصص لموقؼ الحداثييف مف أحاديث : روى، ومخالفة الحديث لعمؿ أىؿ المدينة،  أما فصمو الثاني

الصحيحيف، معرجًا عمى مفيوـ الحداثة وأىدافيا، ثـ مخالفة الحداثييف لمنيج األصولييف في التعامؿ مع 
. الخاتمة وفييا أىـ النتائجالصحيحيف، مع مقارنة بيف موقفيـ وموقؼ األصولييف في ذلؾ، ثـ 

. سائاًل المولى عز وجؿ التوفيؽ والسداد

 

 

 

 

 

 

 



 

: المقدمة

. الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف

: أما بعد

فإنو مما ال ريب فيو أف السنة النبوية كالقرآف مف حيث وجوب العمؿ؛ وىما وحييف نزال ليعمؿ بيما 
مو، والقرآف محتاج إلييا دومًا لمكشؼ عف أحكامو  المسمموف معًا دوف تفرقة؛ تبيف السنة القرآف وتفصّْ

وتفصيالتو، ولقد عني العمماء عناية حثيثة، منقطعة النظير بخدمة السنة النبوية المطيرة، وبياف صحيحيا 
مف ضعيفيا؛ وعمى رأس ىذه الخدمة ما قدَّمة اإلماميف الجميميف البخاري ومسمـ مف صحيح السنة المطيرة، 

واضَعيف شروطًا بمغت الغاية في الدقة النتقاء أحاديثيما، لذلؾ تمقتيما األمة بالقبوؿ والعمؿ، وعظمتيما 
. تعظيمًا يميؽ بمكانتيما

غير أنو ظيرت انتقادات عمميَّة لبعض أحاديثيما مف قديـ، لـ تُنقص مف قيمتيما ومكانتيما؛ فيو 
عمؿ بشري يخضع لالنتقاد والمناقشة، وال إشكاؿ في ذلؾ، لكف ضبط العمماء ىذه االنتقادات والمناقشات 

ضبطًا عمميًا دقيقًا مع التحرير والتحري، سواء كاف  ذلؾ مف جية إسناديَّة أو مف جية متنيَّة، بطريقة متناىية 
موا وقعَّدوا، حتى تركوا مف بعدىـ عمى أمر واضح بيَّف مف أمر أحاديث الصحيحيف، ولذلؾ  في الدقة وأصَّ
أجمعت األمة عمى تمقييما بالقبوؿ والتعظيـ، جياًل بعد جيؿ، وخمفًا عف سمؼ، مف غير ريبة أو مرية أو 

ازدراء أو انتقاص، وال يسع األمة بعد ذلؾ إال التسميـ بما حرره السابقوف وبذلوا فيو الجيد والوقت، والغالي 
والنفيس، مف غير أف ننسى إبقاء الباب مفتوحًا لمفيـ والتدقيؽ واالستنباط واالتباع عمى بصيرة وعمـ ووعي، 

مو السابقوف وبذلوا فيو كؿ الطاقات، والفيـ واالستنباط مع : وال تناقض بيف األمريف؛ أعني التسميـ بما أصَّ
. عدـ الجمود؛ ليتحقؽ التوازف والعدؿ

ولكف األمة بميت في القديـ والحديث بمغرضيف مشككيف، يتبعوف العثرة، ويبحثوف عف الزلة، ويضربوف 
النصوص بعضيا ببعض؛  ويمفقوف بيف أقواؿ أىؿ العمـ وقواعدىـ؛ ليخرجوا عف المنيج األصميؿ المتسؽ 

المتناسؽ الذي وضعوه، فخرجوا بمجموعة مف الشبو التي ال تنطمي إال عمى ضعيؼ البصر وأعمى البصيرة، 
وتوصموا إلى الطعف ببعض بأحاديث السنة في الصحيحيف وفي غيرىما، تارة بداعي مخالفتيا لظاىر القرآف، 

أو القواعد القطعيَّة، وتارة بداعي مخالفتيا لمواقع والحس، وتارة بداعي عدـ قبوؿ العقؿ ليا، وأخذ بعضيـ 
ينساؽ في إثر بعض، يأخذ الحديث مف القديـ، وُيعمي ىذا مف شأف ذلؾ، حتى خرجوا عمينا بشبيات حوؿ 
السنة النبوية لو أراد العادُّ إحصائيا أو ضبطيا لما استطاع، وكأف الوحي عند ىؤالء لـ يعد وحيًا ال ينطؽ 



 

نما يجمعيـ  عف اليوى، والغريب أنؾ لو أردت أف ُتحاكـ ىؤالء إلى منيج أو طريقة منضبطة لما استطعت، وا 
اليوى، وحب الثورة عمى كؿ قديـ، وفتحوا العقؿ عمى مصراعية ليتأمؿ في المسممات، ويدرؾ ما ال ُيستطاع 
إدراكو، وما ال يمكف لو أف ُيطيقو، ثـ أنؾ لتجدىـ متناقضوف متيالكوف، ليس ليـ كممة تجمعيـ أو ضابط 
يضبطيـ، ثـ يدَّعوف العمـ، والبحث النزيو، وأصبحوا ُيطمقوف عمى أنفسيـ أسماء المعة برَّاقة، تغرر بمف ال 

يعرؼ كنييا وحقيقتيا؛ حداثة واستنارة وتجديد وتنوير، حتى بحثوا كؿَّ مسممات الشريعة، نعوذ باهلل مف 
وبعضيـ يفيـ ذلؾ كمو ضمف انعكاسات سمبية عمى روحو ونفسو؛ نتيجة شبيات معينة أو تصورات / الخذالف

ال أساس ليا مف الصحة، أو نتيجة تطبيؽ خاطىء لواقع معيف وتنزيمو عمى غير َشِبييو ونظيره، مستدليف 
بظواىر مف الكتاب والسنة، ولكف عند التطبيؽ الصحيح لنصوص الوحييف، مف خالؿ الفيـ السميـ؛ ومراعاة 
قواعد المصالح  والمفاسد، ومف خالؿ النظر في سباؽ النصوص وسياقيا، أو معيود العرب مف خطابات 
الشارع الحكيـ، أو القرائف المحتفة وغير المحتفَّة؛ نجد أفَّ بيف نصوص الوحييف جميعًا انسجامًا وترابطًا، 

. حاوؿ األصولييف إظياره في عدَّة صور وأشكاؿ، تحتاج إلى نظر عميؽ واستنباط  دقيؽ الستخراجيا

وىذا ما جاء البحث لبيانو؛ فاألصوليوف بما وضعوا مف قواعد ومسوغات وتأصيؿ، في ضبط ما ُيتَرؾ 
العمؿ بو مف نصوص الصحيحيف، قصدوا المحافظة عمى ىيبة النصوص، والحرص أال تطاليا إيدي 

العابثيف وتحريفات المحرّْفيف، وكانت مناىجيـ واضحة منضبطة، ومالحظاتيـ معدودة منحصرة، بينما مف 
ُيسَموف بالحداثييف ال منيج يجمعيـ، وال ضابط يضبطيـ، ومالحظاتيـ كثيرة وكثيرة جدًا، بؿ متكاثرة ال تقؼ 
عند حد، وتطبيقيـ عمى قواعد األصولييف غير تطبيؽ األصولييف عمى تمؾ القواعد، وقد حاولت عرض كؿ 
ذلؾ باألمثمة، ما استطعت،    واألمثمة كثيرة؛ لذلؾ اقتصرت منيا عمى ما يوضح المقصود، ويبيف القاعدة، 
موا فييا، ثـ كيؼ إف كثيرًا مف األمثمة عمى رد أو ترؾ أحد أحاديث الصحيحيف  وكيؼ تناوليا العمماء، وأصَّ

. بيذه القواعد لـ تسمـ ألصحابيا

وىذا جيد المقؿ؛ فما كاف فيو مف توفيؽ فمف اهلل وحده، وما كاف فيو مف تقصير فمف نفسي 
. والشيطاف

 

 

 

 



 

 

الفصل األول  

موقف األصوليين من أحاديث الصحيحين 

: تعظيم الصحيحين عند األصوليين ومرجعيم فيو: المبحث األول

: مكانة الصحيحين عند األصوليين: المطمب األول

نما أردنا أف ندلؿ مف كالـ  ال تختمؼ مكانة الصحيحيف عند األصولييف عنيا عند سائر العمماء، وا 
أىؿ االستدالؿ واالستنباط، وأىؿ المرجع فيما ُيحتج بو وما ال ُيحتج بو، أف الصحيحيف في مكانة عالية 

و إلييما مف نقد أو  وعظيمة، ومنزلة سامية بعيدة عف العبث ولعب المبطميف، وتحريؼ المنحرفيف، وما يوجَّ
موا واحتاطوا مف تدخؿ  موا وفصَّ استدراؾ ال يخرج عف قواعد منضبطة أسس ليا عمماء األصوؿ؛ فقعَّدوا وأصَّ

.  الغشيـ، أو تحايؿ الماكر؛ لئال يتجرأ أىؿ الزيع عمى نصوصنا، ويجرحوا شيودنا

ومعمـو أف الصحيح باإلضافة إلى سائر المنقوؿ؛ » : قاؿ ابف الجوزي في أىمية أحاديث الصحيحيف
. (1)«كعيف اإلنساف، بؿ كإنساف العيف 

أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتيا عند : ومما يدلل عمى مكانة الصحيحين عند األصوليين
.  جماىير األصوليينن سواا كانت متواترة أو  حاداً 

إن األمة أجمعت صحة أحاديث الصحيحينن وتمقتيا بالقبول؛ لذلك فيي تفيد العمم : وقد قالوا
وىذا قوؿ جميور األصولييف؛ وىو اختيار األستاذ أبي إسحؽ ن (2)النظري كما يفيد الخبر المحتف بالقرائن

ماـ الحرميف، وقرره أبو عمرو بف الصالح  .(3)االسفراييني، وا 

ْف ُرِوَيْت » : قاؿ الزركشي ِحيَحْيِف َمْقُطوٌع بيا َواِ  اَلِح َأفَّ َأَحاِديَث الصَّ ـَ ابف الصَّ َوِبَيَذا الطَِّريِؽ َحَك
ِإفَّ َخَبَر اْلَواِحِد إَذا َتَمقَّْتُو اأْلُمَُّة ِباْلَقُبوِؿ : ِباْاَحاِد؛ ِلَتَمقّْي اأْلُمَِّة ليا ِباْلَقُبوِؿ؛ وىو َقْوُؿ ُجْمُيوِر اأْلُُصوِليّْيَف؛ َأيْ 

                                                           
. 6 ص1، جكشف المشكل من حديث الصحيحين ابف الجوزي، ( (1
. 30، ص تحقيق المراد في أن النيي يقتضي الفسادالعالئي، :  انظر( (2
. 377 ص1، جالبحر المحيط، والزركشي، 30، ص تحقيق المراد في أن النيي يقتضي الفسادالعالئي، :  انظر( (3



 

. (4)«َأَفاَد اْلَقْطَع 

: إف أحاديث الصحيحيف ظنية ويكتفى فييا بالظف الراجح؛وىو قوؿ: وقاؿ بعض األصولييف
. (5)العالئي

:  وجوب العمل ببحاديث الصحيحين عند األصوليين عموماً : المطمب الثاني

، دوف مسوغ؛ (6)تقرر في كتب األصولييف جميعيا أنو يحـر ترؾ العمؿ بالحديث الصحيح عموماً 
فضاًل عف أحاديث الصحيحيف، ولسنا ىنا بصدد نقؿ كؿ ما قالو األصوليوف في ذلؾ بؿ ننقؿ عنيـ أشير 

. األقواؿ وأجودىا

وأما ترؾ العمؿ بالحديث أصاًل؛ فيو بمنزلة العمؿ بخالؼ الحديث حتى يخرج بو » : قاؿ السرخسي
 حراـ كما أف العمؿ بخالفو حراـ مف أف يكوف حجة؛ ألف ترؾ العمؿ بالحديث الصحيح عف رسوؿ اهلل 

»(7) .

نما أف يكوف عندىـ عمـ عف رسوؿ اهلل » : وقاؿ ابف حـز  مف أجمو ترؾ الحديث المنقوؿ ولـ وا 
. (8)«يبمغوه وال نقموه؛ فيـ مبرؤوف مف ذلؾ ومنزىوف عنو؛ ألف فاعؿ ذلؾ ممعوف 

ومف سمع الحديث فعمؿ بو وىومنسوخ؛ فيو معذور إلى أف يبمغو الناسخ، وال يقاؿ » : وقاؿ ابف العز
نما يقاؿ لو: لمف سمع الحديث الصحيح انظر ىػؿ ىو : ال تعمؿ بو حتى تعرضو عمى رأي فالف أو فالف، وا 

.  (9)«منسوخ أـ ال 

إن الرواية حقيقة : وال عيب عمى مف اتبع األثر؛ فمف قاؿ: وفي أصوؿ الالمشي» : قاؿ الفالني
 .(10) «بالعمل ال الحديث؛ فقد أىان الحديثن واإلىانة كفر

: األصوليون ال يخرجون عن قواعد المحدثين: المطمب الثالث
                                                           

. 377 ص1، جالبحر المحيط الزركشي، ( (4
. 30، ص تحقيق المراد في أن النيي يقتضي الفسادالعالئي، :  انظر( (5
، ابف 101 ص3، ج كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، البخاري، 7 ص 2، جأصول السرخسي السرخسي، ( (6

، 382 ص2، ج التقرير والتحبيرأمير الحاج،  . 262 ص 6، جاإلحكام في أصول األحكام، ابف حـز
. 7 ص 2، جأصول السرخسي السرخسي، ( (7
8) ) ، . 262 ص 6، جاإلحكام في أصول األحكام ابف حـز
. 52، ص إيقاظ ىمم أولي األبصار لالقتداا بسيد المياجرين واألنصار الفالني، ( (9

. 52، ص إيقاظ ىمم أولي األبصار لالقتداا بسيد المياجرين واألنصار الفالني، ( (10



 

لكؿ أىؿ فف وتخصص قمـ السبؽ فيما تخصصوا فيو، ولقد كاف العمماء يأخذوف العمـ عف بعضيـ 
يا أحمد أنت أعمـ بالحديث مني، إذا : البعض، كؿ حسب تخصصو؛ فيذا اإلماـ الشافعي يقوؿ لإلماـ أحمد

.  صح عندؾ الحديث؛ فأعممني كي آخذ بو

والشاىد أف اإلحالة عمى أىؿ الفف واالختصاص أمر مفروغ منو، ومنيج أصيؿ ُيسمَّـ فيو السائؿ 
لممتخصص؛ وىو أمر لـ يتنكبو العمماء الربانيوف قديمًا وحديثًا؛ إال أف أصنافًا مف الناس أصابتيـ لوثة 

الجديد والتجديد، ورغبوا في المحوؽ بالمجدديف دوف أف يسيروا عمى قواعد ىذا العمـ؛ فتزببوا قبؿ أف 
يتحصرموا؛ فوقعوا في الياوية، وجروا الويالت عمى األمة باسـ الديف تارة، والتخصص تارة أخرى، والفكر 

والثقافة والحداثة تارة ثالثة، وال عجب؛ فمف تدخؿ في غير فنو أتى بالعجائب، ولـ يعد قاباًل لمفيـ أو التفييـ؛ 
. لكسر الحجارة ونقميا مف مواضعيا أيسر مف تفييـ مف ال يفيـ-: رحمو اهلل–وكما قاؿ اإلماـ الشافعي 

واألصوليوف فيما رسموا مف منيج عممي رصيف في التعامؿ مع النصوص وباألخص نصوص 
الصحيحيف، ال يخرجوف عف المحدّْثيف قيد أنممو، بؿ إف كثيرًا مف عمماء األصوؿ ىـ محدثوف؛ كالسمعاني، 

. وال غرو فواضع عمـ األصوؿ كاف يمقب بناصر الحديث.... والخطيب البغدادي، 

قسـ يضؿ : قاؿ أبو المظفر السمعاني رادًا عمى عيسى بف أباف؛ حينما قسَّـ الخبر إلى ثالثة أقساـ
» : قاؿ. (11)جاحده، وقسـ ُيخشى المأثـ عمى جاحده وال نضممو، وقسـ ال ُيخشى المأثـ عمى جاحده

وأنا أعمـ قطعًا ... فاألصوليوف ال يعرفوف واسطة ثالثة بيف الخبر الموجب لمعمـ، والخبر الذي ال يوجب العمـ 
أعنى العمـ بصحيح األخبار وسقيميا، وبمشيور األخبار وغرائبيا، -أنو لـ يكف لو في ىذا العمـ حظ 

؛ ألف ىذا أمر يدور عمى معرفة الرواة، وال يمكف أف ُيقَترب مف مثؿ ىذا بالذكاء -ومنكراتيا وغير منكراتيا
؛ فإف مف خاض أن يترك الخوض فى ىذا الفن ويحيمو عمى أىمو- عفا اهلل عنو-فكان األولى بو . والفطنة

وليست العبرة بقبوؿ الجيمة؛ فإفَّ لكؿ ساقطة القطة، . فيما ليس مف شأنو؛ فأقؿ ما يصيبو افتضاحو عند أىمو
 ولكن العبرة فى كل عمم ببىمو األدنينن ولكل عمل رجال؛ فينبغى أن ُيسمَّم ليم ذلك. ولكؿ ضالة ناشد

»(12). 

لكف ال ُيعرؼ المشيور مف الغريب » -: أيضاً –وقاؿ في نفس مورد الكالـ عمى عيسى بف أباف 
باشتياره عند الفقياء، وعدـ اشتياره عندىـ؛ ألنو رب خبر اشتير عند الفقياء، وأىؿ الحديث ال يحكموف 
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   .(13)«بصحتو 

: مسوغات ترك العمل ببحاديث الصحيحين عند األصوليين: المبحث الثاني

: مسوغات ترك العمل بالحديث الصحيي عموماً : المطمب األول

بعد أف تقرر وجوب العمؿ بالحديث الصحيح عند األصولييف، وحرمة مخالفتو؛ ال بد مف اإلشارة إلى 
أف ىناؾ مسوغات ومبررات ترؾ العمماء بسببيا العمؿ ببعض األحاديث الصحيحة؛ ليس إعراضًا، وليس 

نما لعذر قبمو العمماء وحصروه في أمور ال يخرجوف عنيا؛ حيث تقديمًا لقوؿ أحد عمى قوؿ رسوؿ اهلل  ، وا 
إف بعضيا مف قبيؿ الخطأ في الفيـ، وبعضيا مف قبيؿ الجيؿ بوجود الحديث، وبعضيا مف قبيؿ الجيؿ 

بصحة الحديث أو بداللتو، وفي كؿ األحواؿ إذا انتفى السبب عاد العالـ عف قولو إلى العمؿ بالحديث، إال 
. أف يكوف لو بعد ذلؾ تأويؿ سائغ في ترؾ مدلولو، وقبمو العمماء منو

: وتنقسـ ىذه المسوغات إلى قسميف

: المسوغات الرئيسة لترك العمل بالحديث الصحيي: القسم األول

وجدت أن العمماا يذكرون ثالثة مسوغات رئيسة ترك العمماا بسببيا العمل بالحديث الصحيي؛ 
 :(14)وىي

 . لـ يقؿ الحديثاالعتقاد بأف النبي : أوالً 
 .االعتقاد بعدـ إرادة تمؾ المسألة بذلؾ الحديث: ثانياً 
 .االعتقاد بأف ذلؾ الحكـ منسوخ:   ثالثاً 

: المسوغات الفرعية لترك العمل بالحديث الصحيي: القسم الثاني

بعد ذكر المسوغات الرئيسة لترؾ العمماء العمؿ ببعض األحاديث الصحيحة، ىناؾ مسوغات فرعيَّة 
 :(15)تتفرع عف المسوغات الرئيسة؛ وىي

:  أال يكون الحديث قد بمغ العالم: أوالً 
وعمى ىذا المسوغ يحمؿ أكثر ما وجد مف أقواؿ السمؼ مخالفًا لبعض أحاديث الصحيحيف واألحاديث 
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» : : اإلماـ الشافعي  مستحيمة؛ لذا قاؿ الصحيحة مف غيرىما؛ حيث إف اإلحاطة بكؿ ما روي عف النبي 
ْمُت مف أصؿ فيو ما مف أحد إال وتذىب عميو سنة لرسوؿ اهلل   وتعزب عنو، فميما قمت مف قوؿ، أو أصَّ

. (16)« ؛ وىو قولي  خػالؼ ما قمت؛ فالقوؿ ما قاؿ رسوؿ اهلل عف رسوؿ اهلل 
فمف اعتقد أف كؿ حديث صحيح قد بمغ كؿ واحد مف األئمة أو إمامًا معينًا؛ » : ولذا قاؿ ابف تيمية

ألف . األحاديث قد دونت وجمعت، فخفاؤىا والحاؿ ىذه بعيد: وال يقولف قائؿ. فيو مخطط خطًأ فاحشًا قبيحاً 
ومع ىذا فال -. رحميـ اهلل-ىذه الدواويف المشيورة في السنف إنما جمعت بعد انقراض األئمة المتبوعيف 

:  في دواويف معينة، ثـ لو فرض انحصار حديث رسوؿ اهلل يجوز أف ُيدََّعى انحصار حديث رسوؿ اهلل 
. فميس كؿ ما في الكتب يعممو العالـ وال يكاد ذلؾ يحصؿ ألحد 

بؿ قد يكوف عند الرجؿ الدواويف الكثيرة وىو ال يحيط بما فييا، بؿ الذيف كانوا قبؿ جمع ىذه الدواويف 
أعمـ بالسنة مف المتأخريف بكثير؛ ألف كثيرًا مما بمغيـ وصح عندىـ قد ال يبمغنا إال عف مجيوؿ، أو بإسناد 
منقطع، أو ال يبمغنا بالكمية فكانت دواوينيـ صدورىـ التي تحوي أضعاؼ ما في الدواويف، وىذا أمر ال يشؾ 

. (17)«فيو مف عمـ القضية 
:  أن يكون الحديث قد بمغ العالم لكنو لم يثبت عنده: ثانياً  

فقد يصؿ الحديث إلى العالـ، لكف لـ تتوفر دواعي تصحيحو عنده؛ إما ألف أحد رجاؿ اإلسناد 
مجيوؿ عنده، أو متيـ، أو سيط الحفظ، أو ألف الحديث منقطع، أو لعمة أخرى؛ فال يقوؿ العالـ بمضموف 

. الحديث
لكف اعتاد بعض العمماء االحتياط في مثؿ ىذه الحاالت؛ إذ قد يكوف الحديث صحيحًا في الحقيقة 

. إف صح حديث كذا رجعت عف قولي، أو قمت بو: ونفس األمر؛ فكاف بعض العمماء يقوؿ
ف أجازه - رحمو اهلل–أف اإلماـ الشافعي : ومن أمثمة ذلك قاؿ بعدـ نفاذ بيع الفضولي، حتى وا 
وقد بيف اإلماـ النووي أف حديث عروة صحيح؛ وأف . إف صح حديث عروة قمت بو: صاحب الماؿ؛ لكنو قاؿ

. ذلؾ يمـز منو أف يقوؿ الشافعي بمضمونو
 أعطاه دينارًا ليشتري لو بو شاة، فاشترى لو بو شاتيف؛ فباع ، أف النبي وحديث عروة البارقي 

 . (18)إحداىما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا لو بالبركة في بيعة، وكاف لو اشترى التراب لربح فيو
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فعروة حينما اشترى الشاة الواحدة بنصؼ دينار، باع واحدة منيما بدينار، وىذا بيع فضولي؛ حيث 
، ؛ فال يحؿ بيعيما أو بيع إحداىما إال بإذف منو إف الشاتيف بمجرد شراء عروة ليما أصبحتا ممكًا لمنبي 

، مما يدؿ عمى جواز بيع الفضولي إذا ، ولـ ينكر عميو النبي ولكف عروة باع إحداىما دوف إذف منو 
. أجازه صاحب الماؿ

أي بيع - وتوقؼ الشافعي فيو » : وقد توقؼ اإلماـ الشافعي في حديث عروة، قاؿ ابف حجر
إف صح : ال يصح؛ ألف ىذا الحديث غير ثابت، وىذه رواية المزنى عنو، وتارة قاؿ: ؛ فتارة قاؿ-الفضولي 

.  (19)«ىػ 1. الحديث قمت بو، وىذه رواية البويطي
كاف الحسف بف عمارة جاءنا بيذا : قاؿ سفياف» : وىذا الحديث أخرجو اإلماـ البخاري، وقاؿ عقبو

، وقد انفرد «سمعت الحي يخبرونو عنو : إني لـ أسمعو مف عروة، قاؿ: سمعو شبيب: الحديث عنو، قاؿ
اإلماـ البخاري في إخراج ىذا الحديث، واستدرؾ عميو روايتو لو عف الحي؛ حيث إف شبيبًا لـ يسمعو مف 

نما سمعت الحي يخبرونو عنو؛ فالحديث بيذا ضعيؼ لمجيؿ بحاؿ الحي : عروة؛ فقاؿ لـ أسمعو مف عروة، وا 
.  (20)وىـ غير معروفيف، وما كاف ىكذا فميس مف شروط كتاب البخاري، ولذا توقؼ فيو اإلماـ الشافعي

ـَ بو عمى ىذا الحديث إنما ىو عمى طريقة بعض أىؿ الحديث، يسموف ما في :والصواب  بأف ما ُتُكمّْ
إسناده مبيـ، مرساًل أو منقطعًا، والتحقيؽ إذا وقع التصريح بالسماع أنو متصؿ في إسناده مبيـ، إذ ال فرؽ 
فيما يتعمؽ باالتصاؿ واالنقطاع بيف رواية المجيوؿ والمعروؼ؛ فالمبيـ يظير المجيوؿ في ذلؾ، ومع ذلؾ 

ف كانوا أو بعضيـ غير معروؼ، : فال يقاؿ في إسناٍد صرَّح كؿ مف فيو بالسماع مف شيخو أنو منقطع، وا 
 . (21)، ىذا يقتضي أف يكوف قد سمعو مف جماعة أقميـ ثالثة«سمعت الحي » : وأيضًا في قولو

الترمذي، والمنذري، والنووي، والحافظ ابف : ثـ إف الحديث مروي مف طريؽ آخر بسند حسف، حسنو
، وأبي داود، (22)أحمد: حجر، وكثير مف العمماء؛ وىو مف رواية أبي لبيد لِمَارة بف زبَّار عف عروة، أخرجو

                                                                                                                                                                                           

، السنن، والدار قطني، 2402األميف يتجر فيو فيربح، ح : األحكاـ، باب: ، كتابالسنن، وابف ماجو، 1258الموقوفيف، ح 
المضارب يخالؼ بما فيو زيادة : القراض، باب: ، كتابالكبرى السنن، والبييقي، (30)و  (29): البيوع، باب: كتاب

، 2893، ح صحيي سنن أبي داود، وصححو األلباني، في 112 ص 6لصاحبو ومف تجر في ماؿ غيره بغير أمره، ح 
.  2402ح صحيي ابن ماجون وفي 

. 239ص9، ج عون المعبودالعظيـ آبادي، : وانظر. 345-344ص7، ج فتي الباري ابف حجر، ( (19
. 243ص9، ج عون المعبود ومعو شرح ابن القيمالعظيـ أبادي، . 345-344ص7، ج فتي الباريابف حجر، :  انظر( (20
.  345-344ص7، ج فتي الباريابف حجر، :  انظر( (21

أي عروة ائت » :  جمب، فأعطاني دينارًا وقاؿعرض لمنبي :  عف عروة بف أبي الجعد البارقي قاؿ:رواية أحمد ىي (22)
أقودىما؛ : ؛ فأتيت الجمب فساومت صاحبو، فاشتريت منو شاتيف بدينار؛ فجئت أسوقيما، أو قاؿ «الجمبن فاشتر لنا شاه



 

أف ُيبيف ضعؼ : والسبب في إيراد اإلماـ البخاري لو رغـ الكالـ عميو والترمذي؛ فثبت بيذا صحة الحديث؛ ،
نما سمعو مف الحي  . (23)رواية الحسف بف عمارة، وأف شبيبًا لـ يسمع الخبر عف عروة، وا 

سػناد ااخريف حسف؛ فيو حديث صػحيح » : قاؿ الػنووي سناد الترمذي صػحيح، وا   .(24 )«وا 
:  اعتقاد العالم ضعف الحديث باجتياد قد خالفو فيو غيره: ثالثاً 

وىذا باب واسع ال زاؿ العمماء قديمًا وحديثًا يختمفوف فيو؛ وىو قائـ عمى عمـ الجرح والتعديؿ، وال 
يخفى أف عددًا ال بأس بو مف الرواة مختمؼ في حاليـ عند عمماء الجرح والتعديؿ بيف متشدد في حاليـ 

. ومتوسط ومتساىؿ، وقد يكوف الحؽ والصواب مع الطرؼ ااخر مف العمماء، بعد البحث والتحري
. والمثاؿ السابؽ يصمح مثااًل عمى ىذا المسوغ أيضًا؛ فال نطيؿ

: اشتراط بعض العمماا في خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا يخالفو فييا غيره من العمماا: رابعاً 
مسألة خبر الواحد مف المسائؿ التي وقع فييا االختالؼ الشديد بيف العمماء بيف مضيؽ ومشدد في 
شروط قبولو أو رده؛ فقد اشترط بعضيـ مثاًل عرض الحديث عمى الكتاب والسنة، واشتراط بعضيـ أف يكوف 
المحدث فقييًا إذا خالؼ قياس األصوؿ، واشتراط بعضيـ انتشار الحديث وظيوره إذا كاف فيما تعـ بو البموى، 

إف شاء –، وسوؼ تأتي بعض األمثمة عمى ىذا المسوغ في المباحث القادمة (25)إلى غير ذلؾ مف الشروط
-. اهلل تعالى

: أن يكون الحديث قد بمغ العالم وثبت عندهن لكن نسيو: خامساً 
. وقد يحدث مثؿ ىذا لمعالـ كثيرًا؛ فآفة العمـ النسياف، كما قالوا

ِإنّْى : َعْف َسِعيِد ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َأْبَزى َعْف َأِبيِو َأفَّ َرُجاًل َأَتى ُعَمَر؛ َفَقاؿَ : ومن األمثمة عمى ذلك
ـْ َأِجْد َماءً  َعمَّاٌر َأَما َتْذُكُر َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف ِإْذ َأَنا َوَأْنَت ِفى َسِريٍَّة؛ َفَأْجَنْبَنا؛ : َفَقاؿَ . اَل ُتَصؿّْ : َفَقاؿَ . َأْجَنْبُت َفَم

، َوَأمَّا َأَنا َفَتَمعَّْكُت ِفى التَُّراِب َوَصمَّْيتُ  ـْ ُتَصؿّْ ـْ َنِجْد َماًء؛ َفَأمَّا َأْنَت، َفَم ِإنََّما َكاَن َيْكِفيَك : » َفَقاَؿ النَِّبىُّ . َفَم
َقاَؿ ِإْف . َفَقاَؿ ُعَمُر اتَِّؽ المََّو َيا َعمَّارُ .  «َأْن َتْضِرَب ِبَيَدْيَك اأَلْرَضن ُثمَّ َتْنُفَ ن ُثمَّ َتْمَسَي ِبِيَما َوْجَيَك َوَكفَّْيكَ 

                                                                                                                                                                                           

: ىذه ديناركـ وىذه شاتكـ، قاؿ: يا رسوؿ اهلل: فمقيني رجؿ فساومني فأبيعو شاة بدينار، فجئت بالدينار، وجئت بالشاة؛ فقمت
؛ فمقد رأيتني أقؼ بكناسة الكوفة؛  «الميم بارك لو في صفقة يمينو» : قاؿ فحدثتو بالحديث، فقاؿ « وصنعت كيف؟» 

 ، وأبو داود،18873، ح 376ص 4 جالمسندن. فأربح أربعيف ألفًا قبؿ أف أصؿ إلى أىمي، وكاف يشتري الجواري ويبيع
. 3385في المضارب يخالؼ، ح: البيوع، باب: ، كتابالسنن
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.  47ص15، جبذل المجيود

. 262ص9، جالمجموع النووي، ( (24
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ـْ ُأَحدّْْث ِبوِ  . (26 )ُنَولّْيَؾ َما َتَولَّْيتَ : َفَقاَؿ ُعَمرُ . ... ِشْئَت َل
، ثـ نسييا حتى أفتى بخالفيا، وذكَّره عمار؛ فمـ يذكر، وىو لـ يكذّْب فيذه سنة شيدىا عمر 

. (27)عمارًا، بؿ أمره أف يحدّْث بو
:  عدم معرفة العالم بداللة الحديث: سادساً 

وذلؾ كأف ال يعرؼ ما المراد بالحديث لوجود لفظة غريبة فيو ال يعرؼ معناىا، أو لكوف معنى 
، أو ألف المفظ مشتركًا، أو مجماًل، أو مترددًا بيف الحقيقة الحديث في ليجتو غير معناه في ليجة النبي 

والمجاز، أو لخفاء داللة المفظ، إذا كانت مف أقساـ خفي الداللة بأقساميا المختمفة عند األصولييف، إلى غير 
ذلؾ مف األسباب التي تتعمؽ بدالالت األلفاظ عمى معانييا، وىذا باب واسع جدًا ال يقؼ عند حد معيف، 

ىؿ ىي الحيضات أو األطيار،  (قروء): اختالؼ العمماء في معنى لفظة: مثؿ: وأمثمتو كثيرة جدًا ومعروفة
اختالفيـ في معنى النبيذ : اختالفيـ في معنى الخيط األبيض والخيط األسود الوارد في القرآف، ومثؿ: ومثؿ

.  (28)المحـر الوارد في الحديث إلى غير ذلؾ مف األمثمة الكثيرة
: اعتقاده أن ال داللة في الحديث: سابعاً 

والفرؽ بيف ىذا المسوغ وبيف المسوغ الذي قبمو أنو في المسوغ السابؽ لـ يعرؼ جية داللة الحديث 
أما ىنا؛ فإنو قد عرؼ جية داللة الحديث عمى معناه، لكنو اعتقد أنيا . عمى معناه؛ أىو ىذا المعنى أو ذاؾ

ليست داللة صحيحة؛ حيث إف لو مف قواعد أصوؿ الفقو ما يرد تمؾ الداللة سواء كانت في نفس األمر 
. صوابا أو خطأ

أف ال يقوؿ بحجية العاـ المخصوص، أو بحجية المفيوـ، أو أف يقوؿ بأف العمـو : ومن أمثمة ذلك  
الوارد عمى سبب، مقصور عمى سببو، أو أف األمر المجرد ال يقتضي الوجوب، أو ال يقتضي الفور، أو أف 

المعرؼ بالالـ ال عمـو لو، أو أف األفعاؿ المنفية ال تنفي ذواتيا وال جميع أحكاميا، أو أف المقتضى ال عمـو 
َـّ ال عموـ في المضمرات والمعاني . ، إلى غير ذلؾ مف االختالؼ في مسائؿ أصوؿ الفقو(29)لو؛ ومف َث

:  اعتقاد العالم أن داللة الحديث قد عارضيا ما دل عمى أنيا ليست مرادة: ثامناً 
ويختمؼ ىذا المسوغ عف سابقة؛ بأنو في السابؽ عرؼ داللة الحديث، وعرؼ المراد منو لكنو اعتقد 
أنيا داللة غير صحيحة، أما ىنا فاعتقد أف الداللة صحيحة لكنيا معارضة بما ىو أقوى منيا، فيثبت بذلؾ 
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. أنيا داللة غير مرادة مف الحديث
معارضة العاـ بخاص، أو معارضة المطمؽ بمقيد، أو األمر المطمؽ بما ينفي : ومن أمثمة ذلك

. ، إلى غير ذلؾ مف أنواع المعارضات(30)الوجوب، أو معارضة الحقيقة بما يدؿ عمى المجاز
: اعتقاد العالم أن الحديث ُمَعاَرٌض بما يصمي لممعارضة باالتفاق: تاسعاً 

ضعؼ : وذلؾ كأف ُيعارض الحديث بما يصمح لممعارضة عند جميع العمماء، كأف يدؿ دليؿ عمى
الحديث، أو نسخو، أو تأويمو، إف كاف قاباًل لمتأويؿ، وقد يصيب في كؿ ذلؾ وقد ُيخطط، وقد َيدَّعي أف 

اإلجماع وقع عمى خالؼ الحديث، والصواب أف ال وجود لإلجماع حقيقة؛ ألنو لـ يعمـ مخالؼ ممف حولو أو 
. ، وجميع األمثمة في ىذا البحث تصمح مثااًل عمى ىذا المسوغ(31)مف أىؿ بمده فقط؛ فظنو مف اإلجماع

: اعتقاد العالم أن الحديث ُمَعاَرٌض بما يصمي لممعارضة عنده فقط: عاشراً 
وذلؾ كأف ُيعارض الحديث بما يصمح لممعارضة عند بعض العمماء وفؽ منيجو، وال يوافقو عميو سائر 

ضعؼ الحديث، أو نسخو، أو تأويمو، مما ال يصمح عند غيره لممعارضة؛ : العمماء، كأف يدؿ دليؿ عنده عمى
 .أو ال يكوف في الحقيقة معارضًا راجحاً 

معارضة كثير مف الكوفييف الحديث الصحيح بظاىر القرآف، واعتقادىـ أف ظاىر : ومن أمثمة ذلك
ف كاف عند غيرىـ  القرآف مف العموـ ونحوه، مقدـ عمى نص الحديث، وليذا ردوا حديث الشاىد واليميف، وا 
. (32)ليس في ظاىر القرآف ما يمنع الحكـ بشاىد ويميف، ولو كاف فيو ذلؾ؛ فالسنة ىي المفسرة لمقرآف عندىـ

معارضة طائفة مف المدنييف الحديث الصحيح بعمؿ أىؿ المدينة؛ بناء عمى أنيـ مجمعوف : وأيضاً 
عمى مخالفة الخبر، وأف إجماعيـ حجة مقدمة عمى الخبر؛ كمخالفة أحاديث خيار المجمس بناء عمى ىذا 

. (33)األصؿ
معارضة بعض الكوفييف والمدنييف، لبعض األحاديث بالقياس الجمي؛ بناء عمى أف القواعد : وأيضاً 

إلى غير ذلؾ مف أنواع المعارضات سواء كاف المعارض مصيبًا أو . الكمية ال تُنَقض بمثؿ ىذا الخبر
. (34)مخطئاً 

-. إف شاء اهلل–وسوؼ يأتي في المباحث القادمة تفصيؿ لبعض ىذه األمثمة 
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: (35)وىذه المسوغات جميعيا؛ بقسمييا الرئيسة والفرعية مردىا إلى أمريف

: كالـ صاحب الشرع مف القرآف والسنة، أي: بدليل الحكم ويقصد :االختالف في دليل الحكم :األول
إف االختالؼ يكوف في نفس الدليؿ الشرعي؛ فيختمؼ العمماء في ثبوت الدليؿ، أو في حجيتو، أو في تعييف 

. الدليؿ المسَتَدؿ بو
محؿ مدلوؿ المفظ، والموضع الذي يرجع : بمحل الحكمويقصد : االختالف في محل الحكم :الثاني

المحؿ المحكوـ عميو، ويكوف الدليؿ في نفسو سالمًا عف ذلؾ؛ فيختمؼ العمماء في مدلوؿ الدليؿ : إليو؛ أي
. ىؿ ُيفيد ىذا الحكـ أو ال ُيفيده، مع اتفاقيـ عمى الدليؿ نفسو

 وىذاف األمراف ال شؾ أنيما يتعمقاف بالمسَتِدؿ؛ وىو المجتيد والفقيو الذي يريد استخراج واستنباط 
. الحكـ مف دليؿ الحكـ أو مف محمو

وكؿ ىذه مسوغات معتبرة عند العمماء لترؾ العمؿ بالحديث الصحيح، ما داـ أنو ذىب إلى ذلؾ 
نما المستنَكر أف يذىب المستِدؿ إلى قوؿ أو وجو ال  باجتياد وتأويؿ سائغ ال يخرج عما قرره العمماء، وا 

يحتممو محؿ الدليؿ أو دليمو، خارجًا عف أقواؿ العمماء المعتبريف الذيف أسسوا العمـ وقعَّدوا القواعد واجتيدوا 
 يشكؾ في نصوص الشرع باالحتماالت أو متأوؿ،حتى أرسوا معالـ االجتياد واالستنباط؛ لئال يأتي ىادـ 

. والتأويالت البعيدة التي ال يقبميا الشرع، وكانت خارجة مف جممة اجتيادات العمماء السابقيف في الجممة
  :العمل بخبر الواحد الصحيي عند األصوليينقواعد ترك : المطمب الثاني

بعد أف تقرر وجوب العمؿ بالحديث الصحيح عند األصولييف، وأف العالـ قد يترؾ العمؿ بالحديث 
الصحيح لمسوغات كثيرة، مف المسوغات المعتبرة المتفؽ عمييا التي ال يخرج العمماء عنيا، ال بد مف بياف 
أف األصولييف قعَّدوا قواعد لترؾ االحتجاج بالحديث الصحيح سواء كاف في الصحيحيف أو في غيرىما؛ وقد 

 ، بنوا ىذه القواعد عمى المسوغات السابقة التي قبميا العمماء، وفؽ مناىج مضبوطو، وقواعد محبوكة ال تنخـر
وسار العمماء عمييا دوف إشكاؿ أو خوؼ أو تشكيؾ كؿ ىذه األزمنة، ولـ يقؿ أحد منيـ أو مف غيرىـ ممف 

ُعِرَؼ بالعمـ والعمؿ وصحة المنيج والمعتقد؛ بوجود تناقض، أو مخالفة لمواقع، أو مخالفة صريحة لمقرآف 
الكريـ، أو لقواعد اإلسالـ العامَّة، فما الذي جرى عند البعض مف المتقدميف أو المتأخريف، ليضرب بيذه 

موا وقعَّدوا ووضحوا، ولـ  المناىج والقواعد ُعرض الحائط، ويتنكَّب طرؽ العمماء العامميف الربانييف الذيف أصَّ
. يألوا جيدًا في ذلؾ حتى بمغوا الغاية في اإلتقاف، واإلبداع في التأصيؿ
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ولعؿ مف أبرز ىذه المناىج والقواعد التي يترؾ األصوليوف ألجميا العمؿ بأحد أحاديث الصحيحيف، 
فضاًل عف غيرىما؛ مخالفة الحديث لمقواعد القطعيَّة واإلجماع، أو مخالفتو ألمر عمت بو البموى، أو مخالفتو 
لعمؿ الراوي بما روى، أو مخالفتو لعمؿ أىؿ المدينة؛ وغير ذلؾ مما ىو مقصور في التقعيد، ومحصور في 
األمثمة، مما ال ُيشكؿ خماًل ال في المنيج، وال في القواعد الكبرى العظاـ، وال حتى في الجزئيات والحوادث 

الصغار؛ وسأعرض مناىج األصولييف التقعيدية بشيء مف التفصيؿ مع التدليؿ والتمثيؿ فيما يمي مف 
: القواعد، لكف قبؿ ذلؾ ال بد مف بياف أف ىذه القواعد كانت خاصة بأحاديث ااحاد

: موطن ترك االحتجاج ببحاديث الصحيحين في كتب األصوليين

 ال مجاؿ لترؾ أحاديث الصحيحيف أو أحدىما إذا كانت متواترة، إال أف تكوف قد نسخت، أما أحاديث 
. الصحيحيف ااحادية؛ فيي موطف ترؾ االحتجاج بيا إذا توفرت المسوغات المنضبطة لذلؾ

ما أف . ىي مف المتفؽ عميو:  واألحاديث ااحادية في الصحيحيف؛ إما أف تكوف فييما معًا؛ أي وا 
ما أف تكوف مما انفرد بو مسمـ عف البخاري. تكوف مما انفرد بو البخاري عف مسمـ  .(36)وا 

والتحقيؽ في أحاديث الصحيحيف أنيا مفيدة لمظف القوي الغالب؛ لما حصؿ فييا مف » : قاؿ الطوفي
اجتياد الشيخيف في نقد رجاليا، وتحقيؽ أحواليا، أما حصوؿ العمـ بيا؛ فال مطمع فيو وذلؾ في غيرىا مف 

 .(37)«األقساـ األخر أولى 

عدـ إفادتيا لمقطع؛ فال تفيد القطع بصحتيا؛ :  والمقصود بعدـ إفادة أحاديث الصحيحيف لمعمـ؛ ىو
حيث إف اإلماميف البخاري ومسمـ قصدا بأحاديثيما أف توافؽ شروط الصحة، واجتيدا إلى ذلؾ ما استطاعا 
إليو سبياًل، ولـ يقصدا أف تكوف ىذه األحاديث مفيدة لمعمـ القطعي، ومعموـ أف غمبة الظف بصحة الخبر، 

أمر معتبر يوجب العمؿ بو؛ ألف طمب القطعيَّة في كؿ خبر حتى ُيعمؿ بو أمر مستحيؿ لـ يقؿ بو إال بعض 
المتكمميف، ولو التزمنا طمب القطع في كؿ دليؿ يصمنا لما عممنا بشيء مف األدلة؛ ألف المتواتر قميؿ نسبيًا، 

.  وألدى ذلؾ لترؾ الديف والشريعة
: مخالفة الحديث لمقواعد القطعيَّة: القاعدة األولى
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ما ثبت حكمو بالتواتر في القر ن والسنةن أو ثبت باإلجماعن أو : المقصود بالقواعد القطعَية ىنا
. باالستقراان مما ىو مقرر ومتفق عميون وال ُيناقش فيو

وقد حصر عمماء األصوؿ األحاديث التي خالفت القواعد القطعية، خصوصًا في أبواب األحكاـ، 
ووضعوا القواعد التي يتعامؿ بيا الفقية والمجتيد فقييًا كاف أو محِدثًا مع ىذه األحاديث، دوف أف يضربوا 

بعضيا ببعض، أو يتوصموا مف خالؿ ذلؾ إلى الطعف بيا أو برواتيا، وأجازوا عمى الراوي الثقة الخطأ؛ فيو 
بشر، لكف استمدوا مف المحدثيف مواطف إصابة الثقة ومواطف خطئو، وبذلؾ حفظوا لألمة الحقيف، حؽ صفاء 

. التشريع وتصحيح الخطأ حولو، وحؽ الراوي العدؿ الثقة؛ فمـ يستيينوا بو أو يتيموه

:  مخالفة حديث الصحيحين لظاىر القر ن والقواعد العامَّة: أوالً 

إذا خالؼ حديث الصحيحيف القرآف مخالفة ظاىرة؛ فإف بعض األصولييف ال يعمموف بالحديث سواء 
كاف في الصحيحيف أو في غيرىما؛ بشرط أال يمكف الجمع بيف الحديث والقرآف، ووقوع ىذا األمر في الحقيقة 
ونفس األمر متعذر، ولكف بعض العمماء لـ يجد بدًا مف رد أحد أحاديث الصحيحيف؛ حيث لـ يستطع الجمع 

. بينو وبيف ظاىر القرآف

: وسبضرب عمى ذلك مثالين

َمِن اْشَتَرى َغَنًما ُمَصرَّاًة  »  ما قالو الحنفيَّة في حديث َأِبى ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو :المثال األول
ْن َسِخَطَيا؛ َفِفي َحْمَبِتَيا َصاٌع ِمْن َتْمٍر  . (38)«َفاْحَتَمَبَيان َفِإْن َرِضَيَيا َأْمَسَكَيان َواِ 

حيث ترؾ الحنفية العمؿ بيذا الحديث لمخالفتو لظاىر القرآف الكريـ، ولمسنة، واإلجماع، والقياس 
الصحيح، وكميا أكدت عمى قواعد قطعيَّة تفيد وجوب الضماف عمى مف غش أو أتمؼ شيئًا لغيره بالمثؿ أو 

، برد برد صاع مف تمر مكاف إف الحديث يخالؼ ذلؾ كمو مف كؿ وجو؛ حيث أمر النبي : بالقيمة، وقالوا
المبف سواء قؿ المبف أو كثر؛ وصاع التمر قد تزيد قيمتو عف قيمة المبف، وقد تنقص، وىذا يخالؼ قاعدة 

. (39)الضماف بالمثميات في الشريعة

ومع أف ترؾ العمؿ بيذا الحديث وبأمثالو عند الحنفية، مَؤيَّد بأمور محصورة مف مخالفة ظاىر القرآف 
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الكريـ والقواعد العامة، إال أف جميور األصولييف والعمماء لـ يقبموا ذلؾ منيـ، وأوجبوا العمؿ بالحديث إذا 
صح، واعتبروا أف الحديث الصحيح، وخصوصًا حديث الصحيحيف، إذا خالؼ القواعد العامة في الشريعة أنو 

: ؛ فعمموا بحديث المصراة لألسباب التالية(40)يعتبر أصاًل بنفسو، ويجب المصير إليو

المثمي مضموف : أف الفرؽ يسير بيف قيمة المبف وقيمة الصاع؛ فيتساىؿ فيو، ويستثنى مف قاعدة -1
لبف : إحداىما: ليس لنا شيء يضمف بغير النقد إال في مسألتيف» : ، حتى قاؿ بعض العمماء(41)بمثمو

إذا ُجني عمى عبد؛ فُعتؽ ومات، ُضمف لمسيد األقؿ مف الدية، ونصؼ القيمة مف إبؿ : واألخرى. المصراة
 .(42)«الدية 

تماثؿ األجزاء، والحديث حينما أوجب : أف العمة في إيجاب الضماف، المثمي بمثمو أو بقيمتو؛ ىي -2
نما استثنى ىذه الصورة؛ فال ُيقاؿ إف ىذه العمة فسدت : رد صاعًا مف تمر بدؿ المبف، لـ ينقض ىذه العمة، وا 

ال ينبغي أف ُيكَّمؼ الناظر التمسؾ بيذه العمة في كؿ : بيذا الحديث، لذلؾ يجب ترؾ العمؿ بو، وأيضاً 
 .(43)الصور؛ خصوصًا إذا جاء الحديث بخالفيا؛ ألف ىذا تكميؼ قبيح

الصواب أف الحديث يوافؽ القواعد العامة؛ وذلؾ ألنو ورد في الشرع أنواع كثيرة مف الضمانات ال  -3
أف : يمكف أف يتحقؽ فييا رد المثمي بمثمو أو بقيمتو تمامًا؛ خصوصًا في األمور التي ال تنضبط؛ وذلؾ مثؿ

دية اإلنساف الحر مائة مف اإلبؿ مع أف الناس ليسوا عمى درجة سواء في السف أو في القدر، وكذلؾ جزاء 
الصيد يكوف بمثمو، وقد يكوف مثمو أزيد منو أو أنقص، الميـ أف الشريعة أوجبت في كؿ ذلؾ الضماف بشيء 

 .(44 )مقدَّر ال يختمؼ لينقطع النزاع والشجار بيف الناس

وىكذا فأف الحنفية فيما ذىبوا إليو مف رد حديث ااحاد الصحيح إذا خالؼ القواعد العامة، واضعيف 
قواعد خاصة في ىذا الباب، قاصديف المحافظة عمى ىيئة النصوص وىيبتيا واتساقيا، كاف تطبيقيـ عمى 
ىذه القاعدة قميؿ، ومع ذلؾ فيـ ُمناَقُشوف فيما ذىبوا إليو، خالفيـ جماىير العمماء مف األصولييف والفقياء 
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. وأصحاب الحديث وبعض الحنفية أيضاً 
: حرمة نكاح المحرم: المثال الثاني

حيث تقرر في قواعد الشريعة أف المحـر ال يحؿ لو النكاح، وأجمع العمماء عمى ذلؾ، ولكف أخرج 
 َمْيُموَنَة َوْىَو ُمْحِرٌمن َوَبَنى ِبَيا َوْىَو َحاَلٌلن َوَماَتْت َتَزوََّج النَِّبيُّ :  َقالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس البخاري ومسمـ 

 .(45)ِبَسِرفَ 

، يخبر عف فيذا حديث متفؽ عميو، مروي عف حبر ىذه األمة الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف عباس 
، ولكنو خالؼ قاعدة قطعية في اإلسالـ؛ وىينكاح خالتو ميمونة مف النبي  أف المحـر يحـر : ؛ وىو محـر

. عميو النكاح باالتفاؽ

 تزوجيا وىو حالل من غير إحرام؛ فَعْن َيِزيَد ْبِن بينما نجد أن ميمونة تخبر عن نفسيا أن النبي 
َجَيا َوُىَو َحاَللٌ َحدََّثْتِني َمْيُموَنُة ِبْنُت اْلَحاِرِثن َأنَّ َرُسوَل المَِّو : اأْلََصمِّن قال َوَكاَنْت َخاَلِتي َوَخاَلَة : َقالَ .  َتَزوَّ
 .(46)اْبِن َعبَّاسٍ 

وواضي أن ميمونة أعمم الناس بما حدث معيان وبوقت النكاحن وطالما أخبرت بذلك عن نفسيان 
. فيقدَّم ىذا الخبر عمى سائر األخبار سواه

ُتقدَّم رواية المباشر لمقصةن أو َمن تتعمق بو القصة؛ ألنو أعرف : وبناا عمى ذلك قال األصوليون
؛ وذلك ألن الراوي أدرى بمرويِّون وأعمم بما َحَدَث معو من غيرهن وال سبيل عند (47)بالقصة من األجنبي عنو

. التعارض بين خبره عن نفسون وبين خبر غيره عنون أن نقدِّم خبر غيره

: مخالفة حديث الصحيحين لإلجماع: ثانياً 

: (48)اختمؼ األصوليوف في حكـ العمؿ بالحديث الصحيح إذا خالؼ اإلجماع، عمى ثالثة أقواؿ

ألنو يتطرؽ إلى الحديث احتماالت  يجب ترؾ العمؿ بالحديث، واإلصرار عمى اإلجماع؛: القول األول
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، والزركشي، وسائر (49)والجوينين ابف برىاف: وىذا قوؿ؛ مف النسخ، والتخصيص ما ال يتطرؽ إلى اإلجماع
ْجَماُع َأْوَلى مف العمؿ بالحديث؛ أِلَنَُّو اَل َيْقَبُؿ النَّْسَخ، لوقوعو بعد عصر الرسالة، ِبِخاَلِؼ ؛(50)األصولييف  فاإْلِ

، فإنو َيْقَبُمُو؛ ألنو ال نسخ إال في عصر الرسالة  .النَّصّْ

 يجب الرجوع إلى موَجب الحديث؛ ألنو ال يجب إال اتباع الكتاب والسنة، واإلجماع ال :القول الثاني
. يقع عمى خالؼ الحديث؛ ألنو ُيشترط فيو أف يقوـ دليؿ عميو، والدليؿ عميو يكوف مف القرآف أو السنة

 ألف اهلل سبحانو عصـ األمة عف نسياف حديث في الحادثة، أف وقوع ذلؾ مستحيؿ؛: القول الثالث
 .ولوال ذلؾ خرج اإلجماع عف أف يكوف قطعيِّا

نما رجحو جميور األصولييف  ومؤدى األقواؿ الثالثة واحد؛ حيث إف القوؿ األوؿ غير واقع عماًل، وا 
.  مف حيث الجواز فقط؛ لقطعيَّة اإلجماع وعدـ تطرؽ النسخ إليو كما يتطرؽ إلى الخبر

إف اجتمع عمماء العصر عمى مذىب، واستمر اإلجماع عمى الشرائط المرعية؛  »: ولذا قاؿ الجويني
ولو فرضنا . فال يبقى لمتعمؽ بالخبر والحالة ىذه وقع؛ فإف الخبر إف كاف منقواًل آحادًا؛ فال خفاء بما ذكرناه

لو : ، ولكنا عمى التقدير نقوؿفتصويره عسر؛ فإنو غير واقعخبرًا متواترًا، وقد انعقد اإلجماع عمى خالفو؛ 
فرض ذلؾ؛ فالتعمؽ باإلجماع أولى؛ فإف األمة ال تجتمع عمى الضاللة، ويتطرؽ إلى الخبر إمكاف النسخ 

. (51)«؛فيحمؿ األمر عمى ذلؾ قطعًا، ال وجو غيره، ونقطع بيذا 
أما القوؿ الثاني؛ فيو األرجح مف حيث الوقوع؛ فال يوجد فعاًل إجماع يخالؼ الخبر، والمقصود 

.  اإلجماع األصولي المعتبر: باإلجماع ىنا

وأما القوؿ الثالث؛ فيو نتيجة لمقوؿ الثاني؛ إذ لو أمكف مخالفة اإلجماع لمخبر الصحيح غير المنسوخ، 
.  لكاف ىذا خرقًا لحجية اإلجماع الذي ال يجوز انعقاده إال عف دليؿ، واألدلة ال تتضارب مع بعضيا البعض

والمستحيؿ حصوؿ اإلجماع عمى حكـ مع خبر، ُنصَّ عمى مناقضتو مع اإلجماع، » : قاؿ الجويني
أف مف ضرورة اإلجماع عمى مناقضو : ثـ الذي أراه... عمى أنو غير منسوخ؛ فيذا مما ال يتصور وقوعو، 

 .(52)«النص المتواتر أف يميج أىؿ اإلجماع بكونو منسوخًا؛ فيذا قولنا في اإلجماع 

                                                           
. 759 ص2 ، جالبرىانالجويني، : انظر ( (49
. 231 ص1، جإرشاد الفحول، الشوكاني، 507 ص3، جالبحر المحيطالزركشي، : انظر ( (50
. 759 ص2 ، جالبرىانالجويني، : انظر ( (51
. 507 ص3، جالبحر المحيطالزركشي، :  وانظر.760 ص2 ، جالبرىانالجويني،  ( (52



 

فاإلجماع عمى الراجح ال ينعقد إال عف مستند، والمستند ال يكوف إال مف الكتاب والسنة؛ فإذا كاف 
األمر كذلؾ وانعقد اإلجماع عمى ما جاء بو الخبر، ازدادت داللة النص عمى المراد منو؛ وانتقؿ مف الظنية 

 .إلى القطعيَّة المجمع عمييا، وبذلؾ يستحيؿ أف يعارض اإلجماع الخبر

يَِّة إلى اإلجماع ِبُرُجوِع المجمِعف عنو، َوُيْحَتَمُؿ أف يكوف ألىؿ  ـُ اْلُحجّْ ثـ إنو يْمِكُف َأْف تَتَطرََّؽ َعَد
. (53) والحاؿ ىذهاإلجماع مخالفيف؛ فال ينعقد حقيقة؛ فكيؼ نقدمو عمى حديث النبي 

ىذه أقواؿ األصولييف في مسألة معارضة اإلجماع لمحديث الصحيح غير المنسوخ، وبذلؾ يتبيف أف 
الحديث ال يمكف لو أف ُيعارض القواعد القطعية؛ كاإلجماع فنصوص الشريعة كميا متوافقة متسقة، وتوافؽ 
نما يقع التعارض في الذىف فقط، وبذا يجب اتياـ النفس دائمًا ووضعيا  الواقع وال تتعارض مع العقؿ، وا 

.  مواضع االحتياط والتعظيـ لمسنة قبؿ المسارعة إلى نقضيا والتجرؤ عمييا

: خبر الواحد فيما عمت بو البموى: القاعدة الثانية

رِِه اَل ما :  المقصود بخبر الواحد فيما تعم بو البموى؛ ىو َيْحتَاُج إَلْيِو اْلُكلُّ َحاَجًة ُمتََبكَِّدًة َمَع َكْثَرِة َتَكرُّ
 .(54)َيْثُبُت ِبِو ُوُجوٌب ُدوَن اْشِتَياٍر َأْو َتَمقِّي اأْلُمَِّة ِباْلَقُبولِ 

فإذا انتشرت حادثة وشاعت، وكاف شيوعيا شاماًل لعموـ المكمفيف؛ فالمفروض أف يتواتر نقؿ ىذه 
؛ فيذا ُيَعرّْض ىذه الرواية عند الحنفيَّة، إلى الرد وعدـ (55)الحادثة، ولكف إف لـ تنقؿ إال مف طريؽ ااحاد

أف عموميا يوفر دواعي نقميا بالتواتر أو باالشتيار؛ فمما لـ : القبوؿ، خالفًا لجماىير العمماء؛ وسبب ذلؾ
 .ينقميا إال ااحاد كاف ذلؾ قرينة دالة عمى رد الحديث

وقد اخترت التعريف السابق؛ ألنو تعريف الحنفيَّة؛ حيث اشتير الحنفية برد حديث اآلحاد الصحيي 
ن واعتبروا أن الحديث إذا كان مما تعم بو -عمى تفصيل بينيم– إذا عمت بو البموى وتركوا العمل بو 

البموىن ويحتاج إليو الناس حاجة ماسةن أو كان في أمر ال يخفى عمى عامة الناسن ثم روي بطريق 
. (56)اآلحادن فإن تمك عمة توجب ترك الحديث
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الغريب فيما يعـ بو البموى، ويحتاج الخاص والعاـ إلى : وأما القسـ الثالث؛ وىو» : قاؿ السرخسي
معرفتو لمعمؿ بو؛ فإنو زيؼ ألف صاحب الشرع كاف مأمورًا بأف يبيف لمناس ما يحتاجوف إليو، وقد أمرىـ بأف 

ينقموا عنو ما يحتاج إليو مف بعدىـ؛ فإذا كانت الحادثة مما تعـ بو البموى؛ فالظاىر أف صاحب الشرع لـ 
يترؾ بياف ذلؾ لمكافة وتعميميـ، وأنيـ لـ يتركوا نقمو عمى وجو االستفاضة، فحيف لـ يشتير النقؿ عنيـ، 

عرفنا أنو سيو أو منسوخ، أال ترى أف المتأخريف لما نقموه اشتير فييـ؛ فمو كاف ثابتًا في المتقدميف الشتير 
. (57)«أيضًا، وما تفرد الواحد بنقمو مع حاجة العامة إلى معرفتو 

؛ فكما قبموا خبر اآلحاد فيما ال تعم بو البموىن قبموه إذا كان مما تعم (58)وقد خالفيم جميور العمماا
بو البموىن ولم يفرقوا بين األمرينن ما دام أن الحديث ثابتًان في الصحيحين أو في غيرىما؛ واعترضوا عمى 

  :قول الحنفيَّة بما يمي

رضواف –أف كثيرًا مف األحاديث التي قاؿ الحنفية إنيا آحادًا أو غريبة تفرد بنقميا بعض الصحابة  -1
عدـ استدالليـ بحديث بسرة بنت صفواف في الوضوء مف مس الذكر، : ، ُيناقشوف فييا؛ فمثالً -اهلل عمييـ

؛ فمماذا تنفرد امرأة -رضواف اهلل عمييـ–إنيا تفردت بو، مع توافر دواعي نقمو مف كبار الصحابة: وقوليـ
 ابف عباس، :؛ وىـ-رضواف اهلل عمييـ–لقد ثبت الحديث عف عدد كبير مف الصحابة: فيقاؿ ليـ. بروايتو

 .(59)وابف عمر، وأبي ىريرة، وأبي أيوب، وجابر، وأـ حبيبة، وقيس بف طمؽ، وغيرىـ

قبوليـ : أف الحنفيَّة قبموا كثيرًا مف األحاديث األخرى غير التي ردوىا مما تعـ بيا البموى؛ مثؿ -2
لحديث نقض الوضوء بالقيقية، وحديث وجوب الغسؿ مف التقاء الختانيف، وحديث وجوب الوتر، وحديث 
نقض الطيارة بالفصد والحجامة، وحديث وجوب الغسؿ مف غسؿ الميت، وحديث إفراد اإلقامة وتثنيتيا، 
جارتيا، وحديث المشي خمؼ الجنازة  .(60 )وحديث صحة الوضوء بالنبيذ، وحديث عدـ جواز بيع رباع مكة وا 
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الفقيو ، البغدادي، 125 ص2، جاإلحكام في أصول األحكام، واامدي، 322 ص1، جالمستصفىالغزالي، :  انظر((60

، الدوسري، 109-108، ص إجابة السائل، الصنعاني، 403 ص 3، ج البحر المحيط، الزركشي،201 ص1، جوالمتفقو
 .225-221، ص عموم البموى



 

     : أف قولو تعالى -3
   

   
   

   
   [122: التوبة] يدؿ عمى أف اهلل تعالى أوجب اإلنذار ،

ف كانت آحادًا؛ وىو مطمؽ فيما تعـ بو البموى وما ال تعـ، ولوال أنو  عمى كؿ طائفة خرجت لمتفقو في الديف وا 
 .(61)واجب القبوؿ لما كاف لوجوبو فائدة

 (62)اتفقوا عمى العمؿ بخبر الواحد فيما تعـ بو البموى؛ فمف ذلؾ- رضواف اهلل عمييـ–أف الصحابة  -4
كنا نخابر أربعيف سنة ال نرى بذلؾ بأسًا، حتى روى لنا رافع بف خديج أف :  أنو قاؿما روي عف ابف عمر 

. (63 ) نيى عف ذلؾ؛ فانتييناالنبي 

قوؿ اإلماـ أبو : ومن أمثمة الحنفيَّة عمى رد حديث اآلحاد الذي عمت بو البموىن من أحاديث البخاري
نما يكفي الذكر والدعاء واالستغفار؛ وقالوا في : حنيفة، وأبو يوسؼ بعدـ مشروعية صالة معينة لالستسقاء، وا 

 خرج إلى المصمى فاستسقى، فاستقبؿ القبمة، وقمب رداءه؛ فصمى ، إف النبي حديث عبد اهلل بف زيد 
. (65)إنو حديث آحاد شاذ ال يؤخذ بو:(64)ركعتيف

وعند التحقيؽ نجد أف العمماء لـ يقبموا مف اإلماـ أبي حنيفة واإلماـ أبي يوسؼ ىذا الحكـ، حتى إف 
بعض الحنفية خالفيما؛ منيـ اإلماـ محمد صاحب أبي حنيفة، حيث إف ىناؾ أحاديث صحيحة كثيرة ثبتت 

. في صالة االستسقاء

:  عمل الراوي بخالف ما روى: القاعدة الثالثة

ن يتضمن حكمًا معينًان أن يروي الصحابي حديثًا عن النبي : المقصود بعمل الراوي بخالف ما روى
                                                           

. 125-124 ص2، جاإلحكام في أصول األحكاماامدي، :  انظر( (61
.  314، ص التبصرة، والشيرازي، 125-124 ص2، جاإلحكام في أصول األحكاماامدي، :  انظر( (62
 يواسي بعضيـ بعضًا في ما كاف أصحاب النبي : الحرث والمزارعة، باب: ، كتابصحيي البخاريالبخاري، :  أخرجو( (63

-106): كراء األرض، حديث رقـ: البيوع، باب: ، كتابصحيي مسمم، ومسمـ، (2343): الزراعة والثمر، حديث رقـ
112/1547 .)

 (.1012): تحويؿ الرداء في االستسقاء، حديث رقـ: باباالستسقاء، : ، كتابصحيي البخاريالبخاري، :  أخرجو( (64
شرح ، ابف اليماـ، 148 ص2، جحاشية رد المحتارابف عابديف، ، 449-448 ص1السرخسي، المبسوط، ج :  أخرجو( (65

. 91 ص2، جفتي القدير



 

ثم يثبت عن الراوي نفسو أنو عمل بخالف الحديث؛ فيل ُيعمل برأيو وفتواه ويعتبر ذلك تفسيرًا لمعنى 
.  الحديثن أو يعمل بالحديث وُييمل رأيو؟ أو يعتبر عممو بخالف ما روى عمة تقدح في صحة الحديث؟

: ولمحنفية منيج خاص في ىذه المسبلة خالفوا فييا سائر العمماان ووافقيم بعض المالكية؛ فقالوا
إذا عمل الراوي بخالف ما روىن وكان تاري  ىذا العمل بعد الروايةن وكان المفظ ال يحتمل التبويل؛ فيعمل 

برأيو ال بروايتون ويسقط االستدالل بالحديث؛ حيث إن مخالفتو لمحديث تقدح في صحة الحديثن ولوال 
. (66)اطالعو عمى ناس  أو تبويل سائغ لما ترك روايتو وعمل بخالفيا

ـَ َنْسُخ اْلَخَبِر، َأْو ُعِقَؿ ِمْف َظاِىِر َحاِلوِ : َفَيَذا َيُدؿُّ ِعْنَدَنا ِمْف َقْوِلوِ » : قاؿ الجصاص َأفَّ : َأنَُّو َقْد ُعِم
يَجاِب  . (67)«ُمَراَدُه َكاَف النَّْدَب، ُدوَف اإْلِ

يعمل بالحديث مطمقًا سواا خالف راويو ما رواهن أو وافقو؛ ألن : وقد خالفيم جماىير العمماا؛ فقالوا
الدليل ما رواه ال ما ر ه؛ ألن الحجة : ؛ وقالوا بعض القواعد في ذلك؛ منيا(68)الحجة بالحديث ال برأي راويو
ن ال في مذىب الراوي؛ إذ قد تكون مخالفتو لنسيان طرأ عميون أو أن دليل إنما ىي في كالم رسول اهلل 

التخصيص عنده عن ظن أو اجتيادن وظنو واجتياده ال يجب عمينا اتباعو فييمان ويحتمل أنو عمم ذلك 
 لون ولذا كان الصحابة يخالف بعضيم بعضًا في االجتياداتن ولو كان عممًا ال مراا فيو من قصد النبي 

ذا تردد األمر بين ىذه  ذا كان ىذا في الصحابي؛ فباألولى أن ال ُيْعَمَل برأي غيرهن وا  حجة لما جاز خالفون وا 
. (69) ال يترك بالشك واالحتمالاالحتماالت؛ فظاىر قول النبي 

مسبلة تطيير اإلناا إذا ولغ فيو الكمبن ىل ُيغسل سبعًان كما ورد : وأمثمة ىذه المسبلة كثيرة؛ ومنيا
ن أو يغسل أقل من سبع كما ورد في سائر النجاساتن وكما ورد من فعل أبـي ىريـرة في رواية أبي ىريرة 

 .

                                                           
، كشف األسرار، البخاري، 203 ص3، ج الفصول في األصول، الجصاص، 193، صأصول البزدويالبزدوي، :  انظر( (66
، 28 ص2، ج شرح التمويي، التفتازاني،28 ص2، جالتوضيي في حل غوامض التنقيي، صدر الشريعة، 98 ص3ج

.   175-172، ص حكم االحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخالفو، المطرفي، 401 ص3، جالبحر المحيطالزركشي، 
.   ، 203 ص3، ج الفصول في األصول الجصاص، ( (67
رفع ، ابف السبكي، 128 ص2، جاإلحكام في أصول األحكام، اامدي، 473 ص3، جاإلبياجابف السبكي، :  انظر( (68

، إجابة السائل، الصنعاني، 401 ص3، جالبحر المحيط، الزركشي، 344و 342 ص3، جالحاجب عن مختصر ابن الحاجب
.   175-172، ص حكم االحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخالفو، المطرفي، 335 ص3ج 

إجابة ، الصنعاني، 182 ص2، جاإلحكام في أصول األحكام، اامدي، 473 ص3، جاإلبياجابف السبكي، :  انظر( (69
.   335 ص3، ج السائل



 

ُطُيوُر ِإَناِا َأَحِدُكْم ِإَذا َوَلَغ ِفيِو اْلَكْمُبن َأْن َيْغِسَمُو َسْبَع َمرَّاٍت : » َعْف َأِبى ُىَرْيَرَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو ؼ
. (71)«ِإَذا َشِرَب اْلَكْمُب ِفي ِإَناِا َأَحِدُكْم َفْمَيْغِسْمُو َسْبًعا » : وفي رواية. (70 )«ُأواَلُىنَّ ِبالتُّرَاِب 

؛ حيث كاف يغسؿ (72)، عمؿ بخالؼ روايتولـ يقبؿ الحنفية العمؿ بيذا الحديث؛ ألف راوية أبي ىريرة 
ِإَذا َوَلَغ اْلَكْمُب ِفى اإِلَناِا َفَبْىِرْقُو ُثمَّ اْغِسْمُو » : ثالثًا مف ولوغ الكمب؛ فعف َعْف َعَطاٍء، َعْف َأِبى ُىَرْيَرَة َقاؿَ 

. (73) «َثاَلَث َمرَّاتٍ 
العبرة بما روى ال بما رأى؛ ألنو ُيحتمل أنو ىب : ، وقالوابينما عمؿ سائر العمماء بحديث أبي ىريرة 

. (74 ).إلى رأيو ىذا باجتيادن ُيخالفو فيو غيرهن وقد سبق بيان وجية نظرىم في ذلك

:  ثـ ناقشوا الحنفية، بما يمي
 في الغسؿ ثالثًا، غير صحيح عنو؛ حيث لـ يروه غير عبد أف األثر المروي عف أبي ىريرة  -1

وقد رواه محمد بف فضؿ عف عبد الممؾ . وعبد الممؾ ال يقبؿ منو ما يخالؼ فيو الثقاتالممؾ عف عطاء، 
 دوف قولو، وروي عف عمي وابف عمر وابف عباس مرفوعًا في األمر بغسمو مضافًا إلى فعؿ أبي ىريرة 

 .(75) لصحة طريقو وقوة إسنادهسبعًا، واالعتماد عمى حديث أبي ىريرة 
، يفتي فيو بالغسؿ سبعًا مف ولوغ الكمب، وىذا األثر يوافؽ أنو قد ثبت أثر آخر عف أبي ىريرة  -2

 ِفى اْلَكْمِب َيِمُغ عف حماد بف زيد عف أيوب عف محمد ابف سيريف، َعْف َأِبى ُىَرْيَرَة : ؛ وىوروايتو عف النبي 
فخالؼ حمادًا . (76)«َصِحيٌح َمْوُقوٌؼ » : قاؿ الدارقطني عقبو. «ُيَيرَاُق َوُيْغَسُل َسْبَع َمرَّاٍت » : ِفى اإِلَناِء، َقاؿَ 

                                                           
 (.91/279): ُحْكـِ ُوُلوِغ اْلَكْمِب، حديث رقـ: الطيارة، باب: ، كتابصحيي مسمممسمـ، :  أخرجو( (70
؛ َفْمَيْغِسْمُو َسْبًعا، حديث رقـ: الوضوء، باب: ، كتابصحيي البخاريالبخاري، :  أخرجو( (71 ـْ : ِإَذا َشِرَب اْلَكْمُب ِفى ِإَناِء َأَحِدُك

 (.90/279): ُحْكـِ ُوُلوِغ اْلَكْمِب، حديث رقـ: الطيارة، باب: ، كتابصحيي مسمم، مسمـ، (172)
 1، جشرح فتي القدير، ابف اليماـ، 134 ص1، جالبحر الرائق، ابف نجيـ، 86 ص1، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر( (72
، 109ص
معرفة السنن ، والبييقي، (196): ُوُلوِغ اْلَكْمِب ِفي اإِلَناِء، حديث رقـ: الطيارة، باب: ، كتابالسننالدارقطني، :  أخرجو((73

 .كراتشي2/59ط 473( 364): ، حديث رقـ310 ص1ولوغ الكمب، ج: الطيارة، باب: ، كتابواآلثار
 2، ج المجموع، النووي، 208-306 ص1، جالحاوي الكبير، الماوردي، 182 ص1، جالذخيرةالقرافي، :  انظر( (74
 3، ج إجابة السائل، الصنعاني، 253 ص1، جمواىب الجميل، الحطاب، 153 ص 2، ج الكافي، ابف قدامة،580ص
.   335ص
معرفة السنن ، والبييقي، (196): ُوُلوِغ اْلَكْمِب ِفي اإِلَناِء، حديث رقـ: الطيارة، باب: ، كتابالسننالدارقطني، :  أخرجو((75

 .كراتشي2/59ط 473( 364): ، حديث رقـ311-310 ص1ولوغ الكمب، ج: الطيارة، باب: ، كتابواآلثار
معرفة السنن ، والبييقي، (183): ُوُلوِغ اْلَكْمِب ِفي اإِلَناِء، حديث رقـ: الطيارة، باب: ، كتابالسننالدارقطني، :  أخرجو((76

سمسمة كراتشي، األلباني، 2/59ط 473( 364): ، حديث رقـ311 ص1ولوغ الكمب، ج: الطيارة، باب: ، كتابواآلثار
 (.1037): ، حديث رقـ131 ص3، جاألحداديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيىا في األمة



 

. ، فسقطت رواية عبد المممؾ عنوعبد الممؾ بيذه الرواية الصحيحة الموقوفة عمى أبي ىريرة 
: مخالفة الحديث لعمل أىل المدينة: القاعدة الرابعة

: معنى عمل أىل المدينة 
لـ أجد تعريفًا ألحد المتقدميف يبيف فيو معنى عمؿ أىؿ المدينة، وأفضؿ ما وجدتو مف تعريفات 

ىو ما اتفؽ عميو العمماء والفضالء » : المعاصريف؛ ىو تعريؼ الباحث عبد الرحمف الشعالف؛ حيث قاؿ
. (77)«بالمدينة؛ كميـ أو أكثرىـ في زمف مخصوص، سواء أكاف سنده نقاًل أـ اجتيادًا 

قسـ نقمو أىؿ المدينة مف سنف رسوؿ :  وكما ورد في التعريؼ أف عمؿ أىؿ المدينة يقسـ إلى قسميف
. (78)وقسـ أدركوه بطريؽ االستنباط واالجتياد. اهلل 

.  وال خالؼ عند أحد مف أىؿ العمـ أف القسـ األوؿ يقدـ عمى خبر الواحد
فقد اتفؽ سائر العمماء غير المالكيَّة عمى أنو ليس بحجة، ال يقدـ عمى خبر :  أما القسـ الثاني

ح الباجي وابف رشيؽ. الواحد عدـ تقديمو، ورجح : أما المالكيَّة؛ فقد اختمفوا في تقديمو عمى خبر الواحد؛ فرجَّ
تقديمو، وىذا ما رجحو الباحث الشعالف؛ حيث ثبت عف اإلماـ مالؾ : المغاربة مف المالكيَّة، وابف الحاجب

فإذا كاف األمر بالمدينة ظاىرًا معمواًل بو، لـ أر ألحد » : ، وقولو«إنما الناس تبع ألىؿ المدينة » : قولو
.  (79)«خالفو، لمذي بأيدييـ مف تمؾ الوراثة التي ال يجوز انتحاليا وال ادعاؤىا 

وقد اشتير في أصوؿ فقو اإلماـ مالؾ أف خبر الواحد إذا خالؼ عمؿ أىؿ المدينة، أنو ال يعمؿ بو، 
ويقدـ عمؿ أىؿ المدينة عميو؛ ألف نقؿ أىؿ المدينة يعتبر مف قبيؿ األخبار المتواترة، وألف أىؿ المدينة 

–، فقد كانت مستقرًا لمصحابة  لمالزمتيـ لو حتى وفاتو، وىـ أشد اتباعًا لمنبي أعرؼ بأحواؿ النبي 
، وقد أخذ الناس عنيـ الديف، وىـ ال يخالفوف الخبر إال ألمر عندىـ يقتضي العمؿ -رضواف اهلل عمييـ

بخالفو مف تأويؿ أو نسخ، وقد توافرت أسباب االجتياد عندىـ، مما يجعؿ اجتيادىـ صوابًا في غالب 
 عمى األكثر، وىـ الذيف بقوا في المدينة، ويعرفو األقؿ األحواؿ، ومف المحاؿ أف يخفى عمييـ حكـ النبي 

                                                           
. 1042 ص2، ج"أدلتو النقميَّة"أصول فقو اإلمام مالك  الشعالف، ((77
، 406-403 ص1، جلباب المحصول في عمم األصول، ابف رشيؽ، 488 ص1، جإحكام الفصولالباجي، :  انظر((78

خبر ، فممباف، 1042 ص2، ج"أدلتو النقميَّة"أصول فقو اإلمام مالك ، الشعالف، 530 ص3، جالبحر المحيطالزركشي، 
. 110-109، ص عمل أىل المدينة، سيؼ، 118و101-100، ص الواحد إذا خالف عمل أىل المدينة

، ابف الحاجب، 90، لو، صواإلشارات في أصول الفقو المالكي، 489و488 ص1، جإحكام الفصولالباجي، :  انظر((79
البحر ، الزركشي، 340-339 ص2، ج شرحو عمى مختصر المنتيى األصولي، العضد، 339 ص2، جالمنتيى األصولي

، "أدلتو النقميَّة"أصول فقو اإلمام مالك ، الشعالف، 1581 ص4، جالتحبير شرح التحرير، المرداوي، 528 ص3، جالمحيط
. 101، ص عمل أىل المدينة، سيؼ، 1055و1054 ص2ج



 

. (80)وىـ الخارجوف عف المدينة
وقد خالؼ جماىير أىؿ العمـ المالكيَّة فيما ذىبوا إليو مف تركيـ لخبر الواحد إذا خالؼ عمؿ أىؿ 

، إذا صح عنو، وليس في بقعة مف بقاع ديار اإلسالـ قـو ىـ أقؿ إف الحجة في قوؿ النبي : المدينة؛ وقالوا
عممًا، وأظير جياًل، وأبعد عف أسباب الخير مف الذيف ىـ بالمدينة؛ وسكاف المدينة ىـ بعض األمة، والبقاع 
ف كاف مف يسكنيا عمى غير الحؽ، أال ترى أف  ال تؤثر في كوف األقواؿ حجة، وقد تكوف البقعة محروسة وا 

- رضواف اهلل عمييـ–فإف الصحابة : مكة كانت محروسة عاـ الفيؿ مع أف أىميا كانوا مشركيف يومئذ، وأيضاً 
 مف بقي منيـ بالمدينة ومف خرج منيا، ومف بقي بالمدينة لـ يزد عممو أو فضمو عمى ىـ العالموف بأحكامو 

. (81)مف خرج منيا، وكذلؾ مف خرج منيا لـ تنزؿ درجتو أو عممو وفضمو
ْيَرِفيُّ فييا » : قاؿ الزركشي َؿ في ِكَتاِبِو -َوَصنََّؼ الصَّ : وقاؿ- اْلِحَجاَج فييا مع اْلَخْصـِ " اأْلَْعاَلـِ "َوَطوَّ

؛ َفَوَجْدَنا َأْىَؿ َبَمِدِه في َعْصِرِه ُيَخاِلُفوَنُو، َكَذِلَؾ اْلُفَقَياُء السَّْبَعُة مف "اْلَعَمُؿ عمى َكَذا: "قد َتَصفَّْحَنا َقْوَؿ مف قاؿ
ـْ لو كاف  ؛ أِلَفَّ ُحْكَمُو ِباْلَعَمِؿ َكِعْمِمِي ـْ ، َوَلْو كاف اْلَعَمُؿ عمى ما َوَصَفُو؛ َلَما َجاَز لو ِخاَلُفُي ـْ َقْبِمِو؛ فإنو ُمَخاِلُفُي

.  ُمْسَتِفيًضا
وقد قاؿ َرِبيَعُة في َقْوٍؿ ادََّعى َماِلٌؾ اْلَعَمَؿ . َوَىَذا ِعْنِدي مف َقْوِؿ َماِلٍؾ عمى َأنَُّو َعَمُؿ اأْلَْكَثِر ِعْنَدهُ : قاؿ

ـْ اأْلََقؿُّ -وقاؿ َقْوـٌ : عميو؛ فقاؿ َرِبيَعةُ  التَّْسِبيُح في الرُُّكوِع : ما ادََّعى َماِلٌؾ َأنَُّو َعَمُؿ َأْىِؿ اْلَبَمِد وقاؿ َماِلؾٌ - َوُى
َـّ إنَّا َرَأْيَنا ما ادََّعاُه مف اْلَعَمِؿ إنََّما َعِمْمَنا عنو ِبَخَبِر َواِحٍد؛ َكِرَواَيِة -َحَكاُه عنو ابف َوْىبٍ -َوالسُُّجوِد اَل َأْعِرُفُو  ، ُث

، َواْبِف ُمْصَعٍب، َواْبِف أبي إْدِريَس، َواْبِف َوْىٍب، َوَىؤاَُلِء كميـ َيُجوُز عمييـ اْلِعْمـُ  ، َواْبِف ُبَكْير، َوالسُّْبِكيّْ . اْلَقْعَنِبيّْ
ـْ  َوَوَجْدَنا في ِكَتاِب اْلُمَوطَِّإ ىذه اْلِحَكاَيَة، ولـ ُنَشاِىْد اْلَعَمَؿ الذي َحَكاُه، َوَوَجْدَنا الناس مف َأْىِؿ اْلَمِديَنِة َوَغْيِرِى

.  (82)«عمػى ِخػاَلِفِو 
عدد : ومن األمثمة عمى ترك العمل ببحاديث الصحيحين عند المالكيَّةن لكونو خالف عمل أىل المدينة

عزائـ سجود التالوة؛ ىؿ ىو أربعة عشر، أو إحدى عشر؛ حيث ثبت في الحديث َعْف َأِبى َراِفٍع َقاَؿ َصمَّْيُت 
َما َىِذِه : َفُقْمُت َلوُ . ؛ َفَسَجَد ِفيَيا[21: االنشقاؽ]  ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت : َمَع َأِبى ُىَرْيَرَة َصاَلَة اْلَعَتَمِة؛ َفَقَرأَ 

                                                           
، 91، صاإلشارات في أصول الفقو المالكيالباجي، :  انظر((80 خبر الواحد إذا ، فممباف، 585 ص4، جاإلحكام، ابف حـز

. 1063و1061 ص2، ج"أدلتو النقميَّة"أصول فقو اإلمام مالك ، الشعالف، 119، ص خالف عمل أىل المدينة
، 19 ص4، جاإلبياج، ابف السبكي، 314 ص1، جأصول السرخسيالسرخسي، :  انظر((81  4، جاإلحكام، ابف حـز
 ، الشيرازي،533و532و528 ص3، جالبحر المحيط، الزركشي، 306-302 ص1، جاإلحكام، اامدي، 586و584ص

إرشاد ، الشوكاني، 153، ص إجابة السائل، الصنعاني، 1581 ص4، جالتحبير شرح التحرير، المرداوي، 365، صالتبصرة
. 218 ص1، جالفحول

  .533 ص3، جالبحر المحيط الزركشي، ((82



 

: َوَقاَؿ اْبُف َعْبِد اأَلْعَمى.  «؛ َفاَل َأزَاُل َأْسُجُد ِبَيا َحتَّى أَْلَقاهُ َسَجْدُت ِبَيا َخْمَف َأِبى اْلَقاِسِم » : السَّْجَدُة؛ َفَقاؿَ 
. (83) «َفاَل َأزَاُل َأْسُجُدَىا» 

؛ ىي مف (االنشقاؽ)مف عزائـ السجود، وسورة  (االنشقاؽ)فيذا الحديث يدؿ عمى أف سجدة سورة 
ؿ يبدأ مف سورة الحجرات إلى آخر القرآف عمى الراجح ، وسميت ىذه السور بالمفصَّؿ؛ (84)المفصَّؿ، والمفصَّ

: لقمة المنسوخ منو؛ فعمى ذلؾ توجد ثالث سجدات في المفصؿ؛ ىي: لكثرة الفصؿ بيف السوره بالبسممة، وقيؿ
. (85)سجدة النجـ، وسجدة االنشقاؽ، وسجدة اقرأ

أن عزائم سجود القر ن إحدى عشرة سجدةن ليس : األمر عندنا» : لكف قاؿ اإلماـ مالؾ في الموطأ
. (86) «في المفصل منيا شيا
كذلؾ رواه . عندنا (المجتمع عميو  )ورواية يحيى ىذه عف مالؾ في الموطأ األمر » : قاؿ ابف عبد البر

. عف مالؾ في الموطأ- رحمو اهلل-بف القاسـ والشعبي وابف بكير والشافعي 
نما قمت إف رواية يحيى صاحبنا أصح وأولى مف رواية غيره؛ ألف االختالؼ في عزائـ سجود القرآف : وا 

بيف السمؼ والخمؼ بالمدينة معروؼ عند العمماء بيا وبغيرىا، ورواية يحيى متأخرة عف مالؾ، وىو آخر مف 
أنو لـ يجتمع عمى ما : أراد بو: (المجتمع عميو  ): روى عنو، وشيد موتو بالمدينة، ويحتمؿ أف يكوف قولو

. (87)«سوى اإلحدى عشرة سجدة كما اجتمع عمييا، تأوؿ ىذا ابف الجػيـ؛ وىػو حػسف 
عمؿ أىؿ المدينة، ولـ يقبؿ رواية أبي رافع عف أبي ىريرة - رحمو اهلل تعالى–فقد أعمؿ اإلماـ مالؾ 

واستدلوا بما روى اْبِف َعبَّاٍس َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو  ؛(88)، وعمى ذلؾ كثير مف المالكيَّة« : َلْم َيْسُجْد ِفى َشْىٍا 
َل ِإَلى اْلَمِديَنِة  ِل ُمْنُذ َتَحوَّ السجود  فمـ يعدوا شيئًا مف المفصَّؿ مف عزائـ السجود، وعدد عزائـ ؛(89)«ِمَن اْلُمَفصَّ

                                                           
صحيي ، مسمـ، (768): اْلِقَراَءِة ِفي اْلِعَشاِء ِبالسَّْجَدِة، حديث رقـ: األذاف، باب: ، كتابصحيي البخاريالبخاري، :  أخرجو( (83

ما جاء : القرآف، باب: كتاب ،الموطبمالؾ، :  وأخرجو(.110/578): سجود التالوة، حديث رقـ: المساجد، باب: ، كتابمسمم
.  ، عف أبي سممة بف عبد الرحمف، عف أبا ىريرة(480): ، بعد رقـ205 ص1في سجود القرآف ج

 .451 ص2، جغريب الحديث، الخطابي، 174 ص1جاإلتقان في عموم القر نن السيوطي، :  انظر( (84
.  167-166 صعمل أىل المدينةنسيؼ، :  انظر( (85
 (. 484): ، بعد رقـ206 ص1ما جاء في سجود القرآف ج: القرآف، باب: كتابالموطب رواية يحيى الميثين مالؾ، ( (86
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ابف عمر، وابف عباس، وسعيد بف المسيب، وابف جبير، والحسف، وعكرمة، ومجاىد، وعطاء، وطاوس، وطائفة : وىو قوؿ ( (88

، المغني، ابف قدامة، 121 ص19، جالتمييد، ابف عبد البر، 406 ص2، جاالستذكارابف عبد البر، :  انظر.مف أىؿ المدينة
.  551 ص2، جفتي الباري، ابف حجر، 683 ص1ج

ِؿ، حديث رقـ:  بابسجود القرآف،: ، كتابالسننأبو داود، :  أخرجو( (89 ـْ َيَر السُُّجوَد ِفى اْلُمَفصَّ ، وضعفو ابف (1405): َمْف َل
 .555 ص2، جفتي الباريحجر، 



 

إحدى عشرة سجدة؛ في األعراؼ سجدة، وفي الرعد سجدة، وفي النحؿ سجدة، وفي بني إسرائيؿ : عندىـ
األولى، وفي الفرقاف سجدة، وفي النمؿ سجدة، وفي : سجدة، وفي مريـ سجدة، وفي الحج سجدة واحدة؛ وىي
. (90)الـ تنزيؿ سجدة، وفي ص سجدة، وفي حـ تنزيؿ سجدة

إف عزائـ السجود أربعة عشر : (91)وخالفيـ في ذلؾ جماىير العمماء، وفييـ بعض المالكية؛ فقالوا
الحنفيَّة، والشافعَية، والحنابمة، وىو قوؿ الباجي مف : سجدة، والتي في المفصؿ منيا؛ فيو المشيور مف مذىب

 المالكية؛ واستدلوا بأدلة كثيرة عمى أف السجدات الثالث في المفصَّؿ مف عزائـ السجود، وحديث أبي ىريرة 
 أسمـ منيا؛ فإنو يثبت أف سورة االنشقاؽ مف عزائـ السجود، وأف ذلؾ كاف في المدينة؛ حيث إف أبا ىريرة 

 لـ يعارض وىو بالمدينة، وىذا ُيثبت أنيـ كانوا يفعمونيا، خصوصًا وأف أبا رافع المعترض عمى أبي ىريرة 
 فيو إثبات لمسجود، واإلثبات فحديث أبي ىريرة :  بعد أف أعممو أف ىذا الفعؿ مف السنة، وأيضاً أبا ىريرة 

مف ترؾ السجود يدؿ عمى أنو ليس بواجب، والسجود يدؿ عمى  مقدـ عمى النفي، وما روي عف ابف عباس 
.  (92)أنو مسنوف، وال تعارض بينيما

ضعفو أىؿ العمـ بالحديث؛ لضعٍؼ في بعض رواتو، » : قاؿ ابف حجر، في حديث ابف عباس 
، ثـ قاؿ «واختالٍؼ في إسناده، وعمى تقدير ثبوتو؛ فرواية مف أثبت ذلؾ أرجح، إذ المثبت مقدـ عمى النافي 

وفي ىذا رد عمى من زعم أن عمل أىل المدينة استمر عمى ترك السجود » : بعد أف ساؽ حديث أبي ىريرة
، ويحتمؿ أف يكوف المنفى المواظبة عمى ذلؾ؛ ألف المفصؿ تكثر قراءتو في الصالة، فُتِرَؾ في المفصل

السجود فيو كثيرًا؛ لئال تختمط الصالة عمى مف لـ يفقو، أشار إلى ىذه العمة مالؾ في قولو بترؾ السجود في 
. (93)«المفصؿ أصاًل 

 
 
 

                                                           
. 107 ص19، جالبيان والتحصيل، القرطبي، 121 ص19، لو، جوالتمييد، 261 ص1، جالكافيابف عبد البر، :  انظر( (90
أبي بكر، وعمي، وابف مسعود، وعمار، وأبي ىريرة، وابف عمر، و عمر بف عبد العزيز، وجماعة مف التابعيف، : وىو قول ( (91

، فتي الباري، ابف حجر، 683 ص1، ابف قدامة، المغني، ج121 ص19، جالتمييدابف عبد البر، : انظر. وبو قاؿ الثوري
. 551 ص2ج

، البييقي، 683 ص1، جالمغني، ابف قدامة، 78 ص1، جاليداية، المرغيناني، 11 ص2، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر( (92
، 556و555 ص2، جفتي الباري، ابف حجر، 59 ص3، جفتي الباري، ابف رجب، 237 ص3، جمعرفة السنن واآلثار

.  173، ص عمل أىل المدينة، سيؼ، 349 ص1، جالمنتقىالباجي، 
.  555 ص2، جفتي الباري ابف حجر، ( (93



 

 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
موقف الحداثيين من أحاديث الصحيحين 

 

 :مفيوم الحداثة وأبرز سماتيا ومسمياتيا وأىدافيا: المبحث األول

: تمييد

، مصطمحًا فضفاضًا، يدخؿ تحتو كؿ َمْف يحاوؿ الخروج عف قواعد (الحداثة): بات ىذا المصطمح
الديف والتديف بعامة، والديف اإلسالمي بخاصة، ويريد أف يتنكَّب منياج السمؼ في التعامؿ مع نصوص 

الوحييف، وال نجد في ىذا العصر ضابطًا نضبط فيو ىؤالء وأساليبيـ في التغيير وطرح األفكار؛ فقد اختمط 
ال تجالسوا أىؿ البدع : الحابؿ بالنابؿ، ولبَّسوا عمى كثير مف المسمميف دينيـ، وكما قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ

. وال تخالطوىـ، ال ُيمبّْسوا عميكـ دينكـ

 مذىب فكري أدبي َعمماني، بني عمى أفكار وعقائد غربية :(94)الحداثة؛ ىي: مفيوم الحداثة: أوالً 
الماركسية، والوجودية، والفرويدية، والداروينية، وأفاد مف المذاىب الفمسفية واألدبية التي سبقتو؛ : خالصة؛ مثؿ

. السريالية والرمزية: مثؿ
وىي مف ىذه الناحية شر؛ ألنيا إمالءات الالوعي في غيبة الوعي والعقؿ، وىي صبيانية المضموف 

وعبثية في شكميا الفني، وتمثؿ نزعة الشر والفساد في عداء مستمر لمماضي والقديـ؛ وىي إفراز طبيعي لعزؿ 
. الديف عف الدولة في المجتمع األوروبي، ولظيور الشؾ والقمؽ في حياة الناس

                                                           
السيف ، الحربي، 164، صالموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرةالندوة العالمية لمشباب، :  انظر( (94

. 6، صالبتار في نحر الشيطان



 

: (95)أىداف الحداثة: ثانياً 
: تيدؼ الحداثة إلى ما يمي

جماع، إما صراحة أو ضمنًا، وما صدر عنيا مف عقيدة  -1  إلغاء مصادر الديف، مف كتاب وسنة وا 
 . وشريعة
تحطيـ كؿ القيـ الدينية، واألخالقية، واإلنسانية؛ بحجة أنيا قديمة وموروثة؛ لتبني الحياة عمى  -2

 .اإلباحية والفوضى والغموض، وعدـ المنطؽ، والغرائز الحيوانية، وذلؾ باسـ الحرية، والنفاذ إلى أعماؽ الحياة
 .محاربة الديف بالفكر والنشاط، والحيرة والشؾ، والقمؽ واالضطراب -3
 . تمجيد الرذيمة والفساد واإللحاد، واليروب مف الواقع إلى الشيوات والمخدرات والخمور -4
لقد أوصموا الطريقة » : ىدـ عمود الشعر، والدعوة إلى كسر قواعد المغة العربية، حتى قاؿ أحدىـ -5

 وىذا ما حدث فعاًل حيث ظيرت مذاىب أدبية جديدةن .«القديمة إلى نقطة ال يمكف تجاوزىا إال بالتخمي عنيا 
بسرعة كبيرة تجاوزت كل ما حدث في العصور السابقةن وحاولوا أن يجتازوا بو ساحة  وجرت عجمة التجديد

. األدب إلى ساحة الفكر والعقيدة
حياء الوثنيات واألساطير -6 . شجب تاريخ أىؿ السنة كاماًل، وا 

: (96)مسميات الحداثة وشعاراتيا: ثالثاً 

 .التقدمييفالتنويرييف، العممانييف، : يسمي الحداثيون أنفسيم ببسماا شتى؛ منيا
كالتقدمية، والحداثة، واالستنارة، والوعي، والتجديد، : ويحتكروا ألنفسيـ ولمذاىبيـ كؿ شعار جذاب

. والعصرانية، والتنوير، والبنيوية، وينعتوف مخالفييـ بكؿ نعت رديء؛ كالتخمؼ، والجمود، والرجعية
وقد استغموا لفظة الحداثة، وألبسوىا لباسيـ الفكري، مجتازيف ساحة األدب إلى ساحة الفكر والعقيدة، 
رغـ أف ىذا المصطمح منذ ظيوره في الغرب، لـ يكف ُيعبر عف اتجاه فكري محدد، ولـ يكف دعاتو متفقيف 

.  عمى التجرؤ عمى غير األدب
ولكنيـ حاولوا أف يستغموا ىذا المصطمح ويحتكروه وأصروا عمى، أف يحمموه ما يريدوف مف معاف 

فكرية، بؿ إنيـ حاولوا أف يوجدوا رباطًا وثيقًا بيف التجديد في األدب والثورة عمى المعتقدات، وأكدوا عمى أنو 
                                                           

السيف ، الحربي، 164، صالموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرةالندوة العالمية لمشباب، :  انظر( (95
 .70، ص (45)، مجمة البياف، عدد حول التجديد في األدب ومفيوم الحداثةالخمؼ، ، 6، صالبتار في نحر الشيطان

 
مجمة فصوؿ، : ، نقاًل عف70، ص (45)، مجمة البياف، عدد حول التجديد في األدب ومفيوم الحداثةالخمؼ، :  انظر( (96
خوانيم يمدونيم في الغي، العبده، 12-11، ص (424)عدد  رسائل ، البتاكوشي، 34، ص (88)، مجمة البياف، عدد وا 

 .58، ص(112)، عدد ، مجمة البياف"الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية: "جامعية
 



 

ال يمكف لألديب أف يطمع في أف يكوف مجددًا، إال إذا تخمص مف دينو وعاداتو وتقاليده، رابطيف بمكر بيف 
. ما ىو مسمَّـ بوقوعو وىو التجديد في األدب ، وبيف ما ال يمكف لمسمـ أف يرَض بو؛ وىو التغيير في العقيدة

 
 

 

: (97)الحداثة العربيَّة: رابعاً 

قاـ الحداثيوف العرب بنقؿ الحداثة الغربيَّة إلى مجتمعاتنا العربية؛ وليذا ال يمكف فصؿ الحداثة العربية 
. عف الحداثة الغربية باعتراؼ الحداثييف العرب أنفسيـ

وبيذه المفاىيـ التي نقميا الحداثيوف العرب مف الغرب، شنوا ىجوميـ الضاري عمى اإلسالـ مفترضيف 
عف جيؿ، تصادـ اإلسالـ مع العمـ، كالحاؿ في بالد الغرب، فراحوا يقّيموف ويعّدلوف في اإلسالـ والوحي 

أستاذ  (حسف حنفي)والرسالة وفؽ أىوائيـ، ومف أبرز المعاصريف الذيف حمموا عمى عاتقيـ ىده الميمة 
إخضاع القرآف لمنقد ولممنيج النقدي مثمما فعؿ : الفمسفة اإلسالمية بجامعة القاىرة؛ حيث دعا حسف حنفي إلى

نَّا َلُو َلَحاِفُظوَف : مع التوراة واإلنجيؿ، رافضًا تفسير قولو تعالى (سبينوزا) ْلَنا الذّْْكَر وا  ؛ [   ]  إنَّا َنْحُف َنزَّ
الىوتية ): بمعنى أنو حفظ لمنص، متيمًا النظرة القائمة بأف معنى ااية حفظ لمنص الحرفي المدوف بأنيا نظرة

 .(وتمجأ لمسمطة اإلليية- النقد-صرفة تيرب مف 

:  (98)وخالصة األمر في منيج الحداثيين وأفكارىمن ما يمي
الحداثة مذىب عقدي باطني فمسفي يسعى إلى تحديث مصادر التمقي، وصرؼ النظر عف المصادر  -1

 .الشرعية المعتبرة
الحداثة غريبة عمى العالـ العربي؛ فيي مستوردة مف الحداثة الغربية، وما صدرت عنو مف فمسفات،  -2

 .وبخاصة الماركسية والوجودية 
تجد : أف لمحداثة اتجاىات عرفت بيا في أوؿ نشأتيا، ثـ خؼ تمسؾ الحداثييف، بتمؾ االتجاىات، لذا -3

 .األسس الحداثية التي يتفقوف عمييا: الحداثي يخمط بيف أكثر مف اتجاه، والميـ عنده ىو

                                                           
، (901)، مجمة المجتمع عدد وقفات مع اليسار اإلسالمي، أحمد إبراىيـ خضر، 9، ص(43)، عدد مجمة البيان: انظر ( (97
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 .58، ص(112)، عدد ، مجمة البياف"الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية: "رسائل جامعيةالبتاكوشي، :  انظر( (98
 



 

أف الحداثة تقـو عمى عقيدة صراع األضداد، ومبدأ النقيض، فالحداثة عندىـ ىي نتيجة صراع الفكر  -4
 .الحديث مع العقائد القديمة 

نما يرفضوف منو الثوابت والمسّممات، أما الظواىر الثورية  -5 الحداثيوف ال يرفضوف كؿ قديـ، وا 
 .فإنيا محترمة عندىـ.. والتمردية كالخوارج، والقرامطة وأمثاليـ 

وال شؾ أنو مما سبؽ يتبيف أف الحداثييف، أصحاب أفكار عقالنية مائمة إلى االعتزاؿ، يّدعوف أنيـ : قمت
بالفكر المستنير، أو الفكر التجيدي، الذي ُيظير الحرص عمى األمة وموروثاتيا : في دائرة الفكر المسمى

األدبيَّة والدينيَّة، ولكف الواقع عكس ذلؾ؛ فيـ لبسوا رداء التجديد والحداثة؛ ليزينوا باطميـ إلى الناس، لتسري 
. دعوتيـ في الناس سرياف النار في اليشيـ، وتذر الديار بالقع

: مخالفة الحداثيين لمنيج األصوليين في التعامل مع الصحيحين: المبحث الثاني

: تمييد

بعد بياف مفيـو الحداثة، وعرض أبرز اتجاىات الحداثييف ومنياىجيـ، وبياف أنو ال ضابط يجمعيـ، 
: وال منيج واضح ليـ، حتى يتعامؿ الحصيؼ معيـ، بنور وبصيرة، وأنيـ يصدروف عف فكرة أساسية؛ ىي
الثورة عمى كؿ موروث صحيح لألمة، بداية مف األدب، وانتياًء بكؿ شيء قديـ، وصواًل إلى ركائز األمة 

. اإلسالمية وأساسياتيا الثابتة

بات مف الواضح أف الحداثييف ال يصدروف في ترؾ االحتجاج بأحاديث الصحيحيف، مف قواعد : أقول
األصولييف المنضبطة، وال مف الدعائـ األساسيَّة التي وضعوىا عبر زمف طويؿ، بشكؿ جماعي ال فردي؛ 

ال فكؿ يؤخذ مف قولو ويرد . ليبتعدوا بذلؾ عف الزلؿ والخطأ قدر اإلمكاف، وا 

: منيج الحداثيين في قبول ورد أحاديث الصحيحين: المطمب األول

مما تقدـ يظير جميًا أنو ال منيج معتمد عند الحداثييف لمتعامؿ مع نصوص الصحيحيف؛ وىـ ينطمقوف 
مف العقؿ المجرد لفيـ نصوص السنة، ويقيسوف األمور قياسًا عقميِّا، فيقيسوف ما يجري في عالـ الشيادة عمى 

افترضوا أف ممؾ الموت يجب أف يكوف إنسانًا حتى يستطيع موسى عميو السالـ أف يفقأ : عالـ الغيب؛ فمثالً 
.  عينو، وكذلؾ عذاب القبر يقارنونو بعالـ الشيادة

أليس القرآف : وميما ناقشناىـ في أرائيـ تمؾ، لوجدناىـ أصحاب جدؿ ال نحوؿ بيـ؛ فإذا قمنا ليـ مثالً 
والسنة وحي منزه عف التعارض أو التناقض؟ وقد وضع العمماء القواعد لفيميما ودفع التعارض الظاىري 
موا وقعَّدوا ولـ يتركوا شاذَّة وال فاذَّة إال  عنيما، مف أصوؿ التفسير، وأصوؿ الحديث، وأصوؿ الفقو، وأصَّ



 

وبينوىا، أو شبية إال درؤوىا؟ 

، صحيح ما تقوؿ، ولكف المشكمة في فيمؾ لنصوص الوحييف، وفيمؾ لفيـ النبي : ألجاب الحداثي
وفيمؾ لفيـ ما وضعو العمماء مف قواعد وضوبط، ليست المشكمة عندنا في النصوص والقواعد، لكف المشكمة 

وىكذا حتى ... في فيمنا ليا، ينبغي إعادة الفيـ، ينبغي التفكير الحثيث، ينبغي معرفة حقيقة ما يريده العمماء
تضيع القضية، سفسصطة في سفسصطة، دوف أف ننتيي معيـ إلى شيء؛ ذلؾ ألنيـ ال ينطمقوف مف قواعد 

عادة النظر في كؿ ما كتب األولوف لماذا؟ ال نعمـ سببًا مقنعًا ليـ، ! ثابتة، فقط يريدوف مناقشة كؿ قديـ، وا 
سوى العبث واليوى، والخروج عمى الديف، والمأجورية لجيات مف ىنا أو ىناؾ، لكف بقالب فيـ الديف، 

لى أيف يريدوف أف يصموف؟  .ومعرفة حقيقة التديف، لصالح َمْف يعمموف، وأي ىدؼ ينشدوف؟ وا 

: ومع ىذا فإن منيج الحداثيين في التعامل مع نصوص الصحيحين ينحصر فيما يمي

 .اعتماد العقؿ منيجًا لترؾ االحتجاج بأحاديث الصحيحيف -1

 .التعمؽ بظاىر القرآف ودعوى مخالفة الحديث لظاىره -2

 . الصدور مف الواقع واكتشافات العصر -3

 .اتباع اليوى والشيوات -4

 .عدـ اعتماد قواعد ثابتة عندىـ جميعًا يصدروف عنيا -5

 .االنطالؽ مف فكر الغرب في مناقشة المسممات -6

 .جمع الشبيات مف كؿ جية، التي مف المكف أف يتركوا بيا العمؿ بالحديث -7

 .محاولة عدـ االعتماد إال عمى قواعد قاطعة في االحتجاج -8

: بعض أمثمة الحداثيين في ترك االحتجاج ببحاديث الصحيحين

، لـ يقبؿ فيو مف أحاديث البخاري إال قرابة صحيي صحيي البخاري:  كتابًا سماه(99)ألؼ أحدىـ -1
األلفيف، أي إنو ترؾ قرابة خمسة آالؼ حديث؛ وقد وضع لنفسو خمسة عشر نقطة يحكـ بيا عمى أحاديث 

                                                           
 .الميندس جواد عفانة:  ىو( (99
 



 

–كؿ حديث تفرد بروايتو أبو ىريرة، وعائشة، وأبو ذر : كؿ حديث طاؿ جدًا، ومنيا: البخاري بالضعؼ؛ منيا
كؿ حديث خالؼ الواقع : كؿ حديث يصعب عمى العقؿ تصديقو، ومنيا: ، ومنيا-رضي اهلل عنيـ

 .واالكتشافات الحديثة

نحو تفعيؿ قواعد نقد متف الحديث، دراسة نقدية في أحاديث  ": كتابًا سماه(100)ألؼ آخر -2
، انتقد فيو مائتا حديث مف أحاديث صحيح البخاري؛ وكميا انتقادات مكرورة مف قديـ، أعادىا "الصحيحيف

نقض دعوى اإلجماع عمى صحة : بصورة شبو جديدة؛ وتتركز انتقاداتو لصحيح البخاري حوؿ القضايا التالية
 ،أبي ىريرة أحاديث الصحيحيف، وأف الحديث ينبغي أف ُيعرض عمى القرآف حتى ُيقبؿ، والطعف في مرويات 

وأف المحدثيف يفصموف بيف السند والمتف عند الحكـ عمى الحديث، وأنيـ ال ييتموف بنقد المتف، وأف لمعقؿ دورًا 
 . ميمًا في نقد األحاديث

حديث عرض أبي سفياف : ومف األحاديث التي انتقدىا، وبمغ مف انتقاده لبعضيا أف قاؿ بأنيا موضوعة
، وحديث لطـ ، وحديث خمؽ اهلل تعالى التربة يـو السبت، وحديث سحر النبي ثالثة أمور عمى النبي 

خمؽ اهلل آدـ عمى صورتو طولو ستوف ذراعًا، وغيرىا مف عيف َمَمؾ الموت، وحديث - عميو السالـ–موسى 
. األحاديث

مقارنة بين سمات منيج األصوليين وسمات منيج الحداثيين في ترك االحتجاج : المطمب الثاني
: ببعض أحاديث الصحيحين

من خال ماسبق من مباحث يتبين أن سمات المنيجين في التعامميم مع السنة النبويةن تتمخص في 
: النقاط التالية

أف منيج األصولييف في ترؾ االحتجاج ببعض أحاديث الصحيحيف منيج منضبط، بينما ال ُيعرؼ  -1
 .لمحداثييف منيج أو تأصيؿ يجمعيـ

 . أف القواعد التي وضعيا األصوليوف لترؾ االحتجاج ببعض أحاديث الصحيحيف، قواعد محصورة -2

كؿ : بينما يخرج الحداثيوف كؿ يوـ عمينا بقاعدة جديدة، دوف أف تعتمد عمى أصؿ بيّْف معروؼ؛ كقوؿ أحدىـ
 .حديث طاؿ جدًا؛ فيو ضعيؼ، يقصد بذلؾ أحاديث صحيح البخاري

                                                           
 .إسماعيؿ الكردي:  ىو( (100

 



 

أف األمثمة التي طبقيا األصوليوف عمى تمؾ القواعد محصورة أيضًا، تتردد في كتب األصولييف  -3
 .مف قديـ ال يوجد غيرىا، وقع فييا إشكاؿ ما فحاولوا حمو بطرؽ صحيحة واضحة

بينما أمثمة الحداثييف متجددة متنوعة، كؿ يـو نفاجأ بمثاؿ جديد استشكمو ىذا أو ذاؾ؛ فقاـ بردة والزعـ أنو 
ُيناقض العقؿ أو الواقع أو غير ذلؾ مما يدور عمى ألسنتيـ، وال زلت أذكر أف أستاذًا استدؿ بحديث في 

يمـز أف يكوف ىذا الحديث عمى المنيج الذي عممتمونا إياه مردودًا؛ : صحيح البخاري؛ فقاـ طالب وقاؿ لو
نعـ كالمؾ صحيح، : فتأمؿ األستاذ وقاؿ. إنو يناقض العقؿ في كذا وكذا: وكيؼ؟ فقاؿ الطالب: فقاؿ األستاذ
 .ىو مردود

المحافظة عمى السنة ورفع : أف اليدؼ الحقيقي مف ىذه القواعد واألمثمة عند األصولييف؛ ىو -4
 . التناقض والتعارض عنيا، ووضع أسس التعامؿ مع السنة حتى ال يتجرأ متجرئ عمى نصوص السنة

الثورة عمى كؿ قديـ، منطمقيف في الحكـ : بينما اليدؼ األساس مف تركيـ الحداثييف ألحاديث الصحيحيف؛ ىو
 .عمى ذلؾ مف العقؿ المتفاوت

أف بعض القواعد وبعض األمثمة عمييا عند األصولييف، كانت في بداية تدويف عمـ األصوؿ  -5
وبداية تدويف السنة، لـ يستقر األمر فييا، وبعد أف استقر األمر في تدويف قواعد األصوؿ وتنقيحيا، وتدويف 
السنة النبوية، تبيَّف أف بعض األمثمة التي ترؾ العمؿ بيا ببعض أحاديث الصحيحيف بعد البحث والتمحيص 

 . ال يسمـ لقائمييا ترؾ العمؿ بيا

بينما استغؿ الحداثيوف ىذا األمر وتمسكوا بو، سواء صحت القاعدة والمثاؿ، أو لـ يصحا، وسواء اتفؽ 
عند الحنفية ىذا الحديث مردود، وعند : العمماء فيو أو اختمفوا، الميـ أنو مثاؿ لترؾ أحاديث الصحيحيف؛ فقالوا

 .المالكية ذاؾ الحديث مردود، وىكذا دوف أف يبحثوا المسألو بحثًا عمميًا متجرداً 

اتساؽ المنيج عند األصولييف وعدـ مخالفة بعضيـ بعضًا داخؿ المذىب الواحد، إال ما كاف مف  -6
نقاش عممي باألدلة؛ فوقع تطبيقيـ واحدًا، وتمثيميـ واحدًا؛ فمثاًل قاعدة ترؾ الحديث إذا خالؼ عمؿ أىؿ 
المدينة، عند المالكية قاعدة واحدة تجدىا في كؿ كتب المالكية، وأمثمتيا واحدة عند كؿ المالكيَّة لـ يخرج 

مالكي واحد إلى اليوـ ليضرب لنا مثااًل جديدًا؛ إذف األمر واضح محصور، وىكذا األمر عند سائر 
 .األصولييف

بينما في كؿ يوـ نرى تناقض الحداثييف فيما بينيـ، فما يقبمو ىذا يرده ذاؾ، وما يضعو ىذا مف قواعد يزعـ 



 

ااخر أنو غير صحيح أو مناقض لمعقؿ أو الواقع، وىكذا فميس بينيـ اتساؽ أو ترابط، وىذه عالمة الزيغ 
. واالنحراؼ

أف األصولييف ىـ أصحاب الفف في التأصيؿ والتقعيد، اكتسبوا ذلؾ عبر زماف طويؿ، وباجتياد  -7
جماعي بعضو في إثر بعض، وبنوا قواعدىـ بناًء دقيقًا، وناقشوا كؿ ذلؾ بدأب متواصؿ، فخرجوا لألمة 

 .بقواعد معصومة ال يمكف أف يجتمع عمييا أصحاب ضاللة

بينما سطا الحداثيوف عمى غير فنيـ، وتدخموا فيما ال ُيحسنوف، وتجرأوا عمى ما ال يعرفوف؛ فتدخموا في غير 
فنيـ وتخصصيـ، ومف تدخؿ في غير فنو أتي بالعجائب، وليس ىناؾ عيب عممي أكبر مف ىذا العيب؛ 

 .فالتدخؿ في غير التخصص عيب كبير، وعمى ذلؾ اتفؽ عميو جميع العقالء

 .أف األصوليوف ال يعتدي بعضيـ عمى قواعد بعض؛ إذا اختمفت مدارسيـ، ويحتـر بعضيـ بعضاً  -8

بينما استخدـ بعض الحداثييف بعض قواعد األصولييف في ترؾ االحتجاج ببعض أحاديث الصحيحيف، 
ثـ خالفوىـ في التطبيؽ؛ فأخذوا قواعدىـ، وخالفوا تطبيقيـ؛ فكيؼ يستقيـ ىذا، أف تطبؽ عمى قواعدي ما ال 

 .أريده

 .أف األصولييف لـ يخالفوا إجماع السمؼ فيما ناقشوه مف أحاديث الصحيحيف -9

بينما خرج الحداثيوف عف إجماع السمؼ فيما ضربوه مف أمثمة تركوا االحتجاج بيا؛ فيؿ يريدوف منا أف 
 نترؾ سمفنا ونتبعيـ؟

أف قواعد األصولييف مطَّردة والتطبيؽ عمييا متوافؽ مع القاعدة دومًا، فال يتركوف العمؿ  -10
 .بحديث لعمة ما، ثـ يعمموف بحديث آخر توفرت بو نفس العمة

بينما األمر غير مطرد عند الحداثييف؛ فيتركوف حديثًا لعمة ما عندىـ، ثـ يعمموف بحديث آخر توفرت 
. فيو نفس العمة، ثـ يحتجوف باألحاديث الضعيفة، ويضعفوف األحاديث الثابتة

:  وبناا عمى ما سبق ال بد من تقرير الحقائق التالية

وجوب اتباع األصوليين في قواعدىم حول الصحيحين؛ ألنيم المرجع في ذلكن ومنيجيم ىو : أوالً 
. المنيج المنضبط الذي انبثق عنو عمم أصول الحديث

. المنيج األصولي في التعامل مع النصوص يشكل منيجًا تكامميًا متسقاً : ثانياً 



 

: محاذير مخالفة األصوليين في منيج التعامل مع النصوص: ثالثاً 

مخالفة مناىج األصولييف في التعامؿ مع النصوص توجد تعارضًا وتناقضًا بيف أبناء المدرسة  -1
 .الواحدة

مخالفة األصولييف في التعامؿ مع النصوص تورث شبيات يصعب التعامؿ معيا، وتورث تحتيا  -2
 .مف إشكاالت يعسر الخروج منيا

مخالفة مناىج األصولييف في التعامؿ مع النصوص تؤدي إلى إغراؽ األمة في أفكار ونظريات  -3
 .جديدة متجددة ال تنتيي؛ مؤداىا الخروج بالجممة عف قواعد اإلسالـ

مخالفة مناىج األصولييف في التعامؿ مع النصوص تفقد العمـ معالمو، وتجعمو صعبًا ال ُيناؿ إال  -4
 .بجيود تفنى دونيا األعمار

أف األصولييف في وضعيـ لممسوغات التي تركوا العمؿ بيا بأحاديث الصحيحيف، تركوا منيجًا  -5
واضحًا مضبوطًا، تتوافؽ فييا النصوص مع بدىيات العقوؿ دوف تناقض أو اختالؼ، وقدموا تفسيرًا منطقيًا 

 .ظاىرًا ُتَعمَّؽ بو األحكاـ

أما الحداثيوف فقد ناقضوا ذلؾ كمو، واقتصروا عمى إثارة الشبيات الكثيرة دوف الجواب الصحيح عنيا، 
وتركوا العقوؿ في حيرة واشتباه منيا، مع ما في منيجيـ في التعامؿ مع نصوص الصحيحيف مف القصور 

ُلوا  والتناقض؛ فتجدىـ أقاموا الدنيا وأقعدوىا؛ ألنيـ لـ يفيموا حديث ما أو تناقض مع الظواىر في عقوليـ، وأوَّ
وردوا واستنكروا، وكاف الحؿ سياًل؛ إما قد وجد في لفظة أو رواية تحؿ اإلشكاؿ وتزيؿ اإللباس، أو عند 

التأمؿ في معنى الحديث نجده يتوافؽ موافقة تامة وصحيحة مع ظواىر الشريعة وعمومياتيا، ومع بدىيات 
. العقوؿ

وقد فتح الحداثيوف بمنيجيـ غير المنضبط ىذا الذي لـ يقبمو جماىير العمماء قديمًا وحديثًا، بابًا أماـ 
 .كؿ أحد ليقوؿ ما شاء في الوقت الذي يشاء وفي النص الذي يشاء، وفي ذلؾ مف الخطورة ما اهلل بو عميـ

تتنوع مناىج الحداثييف إلى حد مفرط، حتى ال يكاد منيج يجمعيـ، وال أصؿ يحوزىـ؛ فبيف  -6
ف أحدىـ ليحار جدًا، ويقؼ حائرًا، ويستيزء بو ااخر  مدارسيـ تعارض وتناقض كما بيف المشرؽ والمغرب، وا 

. لوضوح األمر عنده، وىكذا يمعف بعضيـ بعضاً 



 

 

 :وفييا أىم النتائج: الخاتمة

أف لترؾ العمؿ بالحديث الصحيح مسوغات عند األصولييف، وىي مسوغات محصورة ال يمكف  -1
 .الخروج عنيا، لينضبط األمر ولئال يتجرأ متجرئ عمى ىدـ نصوص الشريعة

أف األصوليوف وضعوا قواعد معينة لترؾ االحتجاج بأحاديث الصحيحيف، واألحاديث الصحيحة  -2
عمومًا، واحتاطوا في وضعيا أيما احتياط، حتى يغمقوا الباب أماـ المتطفميف عمى السنة، والمتنكبيف لطرؽ 

 .االستدالؿ واالستنباط

أف الحداثييف يحاولوف الثورة عمى كؿ قديـ، زعمًا منيـ أف العمماء السالفيف لـ يكونوا يتصوروف  -3
عادة النظر في كؿ قديـ؛ ليتوصموا إلى ىدـ  المسائؿ تصورًا عميقًا، وأف الواقع قد تغير، وال بد مف التجديد وا 

 .الديف

أف كثيرًا مف القواعد التي قعَّدىا بعض األصولييف مما تركوا بيا بعض أحاديث الصحيحيف،  -4
ذا ما أردنا نحصي األمثمة التي تسمـ ليـ؛ فيي قميمة، وغالبًا ما  ُيناقشوف فييا، وُيناقشوف في التمثيؿ عمييا، وا 

 .يكوف لترؾ العمؿ بيا مسوغات أخرى يكاد يكوف متفؽ عمييا

قبؿ استقرار وثبات العمؿ بيا؛ : أف بعض ىذه القواعد كانت في ابتداء التصنيؼ األصولي؛ أي -5
.  لذلؾ دار الخالؼ الشديد حوليا، حتى عند بعض مف ينتسب إلى مذىب قائمييا
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